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 تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
 

 

 

ا َوُهْم ََ يُ َفرطُُو ََ َوُهَو اْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِدِه َويُ ْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تَ َوف َّْتُه ُرُسُلنَ 
(16 ) 

 
؛ أي هو اْلَغاِلُب لعبادِه اْلُمْستَ ْعِلي عليهم بالقدرَِة ، وليس { َوُهَو اْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِدِه } :  قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

: معنى المكا َ ؛ َستحالِة ِإضاَفِة األماكِن إلى اهلل ، وإنَّما معناُه اْلَغَلَبُة والقدرُة ، ونظيرُه ( فَ ْوقَ )معنى 
 .ي أْعَلُم منهُ فال ٌَ فَ ْوَق فال ٍَ في العلِم ؛ أ

ُكْم َحَفَظًة ، فاكتَفى بالفعِل عن اَسم: ؛ معناه { َويُ ْرِسُل َعَلْيُكم َحَفَظًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْْ . َواْلُمْرِسُل َعَلٍي
م: َواْلَحَفَظُة   .ُهُم اْلَمالَِئَكُة يحفظو ََ على العباِد أعماَلهم على ما تقدَّ

واحٍد منَّا مَلكين بالليِل ؛ ومَلكين بالنهار ، يكتُب أحُدهما الحسناِت ؛ أ َ على كلط : وقد ورَد في الخبِر 
مال ، فإذا َعِمَل العبُد حسنًة ؛ كتَب له بَعْشِر  واآلخُر السيطئاِت ، وصاحُب اليميِن أميٌر على صاحب الشط

مال أ َ يكتَب ؛ قال له صاحُب ال أْمِسْك ، فيمِسُك : يمين أمثاِلها ؛ وإذا َعِمَل سيطئًة فأراَد صاحُب الشط
عنه ستط ساعاٍت أو سبع ساعات ، فإ َْ هو استغفَر اهللَ تعالى ؛ لم يكُتْب عليه ، وإ َ لم يستغفْر يكتب 

 .عليه سيطئًة واحدةً 
ُُو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َحتَّى إذا حضَر : ناه مع{ َحتَّى ِإَذا َجآَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تَ َوف َّْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم ََ يُ َفرط

: أَحدَُكْم اْلَمْوُت ؛ قبَض روَحُه َمَلُك الموِت وأعوانُه ، َوُهْم َ يقصطرو ََ َو يؤخطروَنه ُرفَة عيٍن ، فإ َ قيَل 
؟ قيَل [ 66: السجدة ]{ُقْل يَ تَ َوفَّاُكم مََّلُك اْلَمْوِت } : وقال في آيٍة أخرى { تَ َوف َّْتُه ُرُسُلَنا } كيَف هنا 

إ ََّ َمَلَك الموِت هو الذي يقبُض األرواَح كلَّها وهو القائُم بذلك ؛ إَ أ ََّ له أعواناً ؛ فتارًة أضاَف قبَض : 
الروِح إلى َمَلَك الموِت ؛ ألنه هو المختصُّ بذلك ، وتارًة أضاَفُه إليه وإلى غيِره ؛ ألنَّهم َيْصُدرُو ََ في 

 .ذلك عن أمرهِ 
ْرُض ِلَمَلِك اْلَمْوِت َكالطَّْشِت يَ تَ نَاَوُل ِمْن َحْيُث َشاَء ، وَلهُ أْعوا ٌَ يَ تَ َوف َّْو ََ ُجِعَلِت ا: )وقال مجاهُد  َْ أَل

ُهمْ  إ ََّ أعوا ََ َمَلِك الموت يستخرجو َ الروَح من األعضاِء ُعْضواً : ويقاُل (. اأَلنْ ُفَس ، ثُمَّ يَ ْقبُضَها ِمن ْ
 .ْرِغُر به ؛ قبَضُه حينئٍذ َمَلُك الموتِ ُعْضواً ، حتى إذا َجَمُعوُه في صدرِه وجعل يُ غَ 

أنَُّه َدَخَل َعَلى َمرِْيٍض يَ ُعوُدُه ، فَ َرَأى َمَلَك اْلَمْوِت ِعْنَد : " وقد روَي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ٍب : ْوِت يَا َمَلَك اْلَمْوِت ؛ اْرُفْق بِه ، فِإنَّهُ ُمْؤِمٌن ، فَقاَل َمَلُك اْلمَ : " رَأِسه ؛ فَقاَل  ُِ ُد ؛ أْبِشْر َو ياَ ُمَحمَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ار ، نَ ْفساً َوقَ رَّ َعْيناً ؛ فِإنطي بُكلط ُمْؤِمٍن رَِفْيٌق ، إنطي ألْقبُض ُروَح اْلمْؤِمِن فَ ُيْصَعُق أْهُلُه فَأْعَتِزُل فِ  ي َجاِنِب الدَّ
ُقوُل  َْ ًة فَاْلَحذَر اْلَحذَر ، َوَما ِمْن أْهِل بَ ْيِت َمَدٍر َوََ َما ِلي ِمن ذْنب ، َوِإنطي َلَمْأُموٌر ، َوإ ََّ ِلي َلَعْودَ : فَأ

َّ وَأنَا َأَتَصفَُّحُهْم ِفي ُكلط يَ ْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت ، َحتَّى أنطي أَلْعَلُم بَصِغيْ  رِِهْم وََكبْيرِِهْم َوَبٍر ، ِفي َبْحٍر أو بَ رٍّ ، إ
ُهْم بَأنْ ُفِسِهْم ، َواهلِل َلْو َأَرْدُت أ َها َحتَّى يَْأُمَرِني اهللُ تَ َعاَلى بَقْبِضَها ِمن ْ  ".  َْ أقْبَض ُروَح بَ ُعوَضٍة َلَما َقَدْرُت َعَلي ْ
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ُهُم اْلَحقط َأََ َلُه اْلُحْكُم َوُهَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبيَن   ( 16)ُثمَّ رُدُّوا ِإَلى اللَِّه َمْوََ

 
ََُهُم اْلَحقط  ُثمَّ رُدُّواْ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي ثم ردَُّهُم المالئكُة إلى الموضِع الذي َ َيْمِلُك { ِإَلى اللَِّه َمْو

ََُهُم اْلَحقط } : وقولهُ : أحٌد الحكَم فيه إَ اهللُ تعالى  ََُهُم من كلط جهٍة ، فإنُه َيْمِلُك خلَقهم { َمْو أي َمْو
رَّهم ونفَعهم ، وهو الذي َدب ََّر في اَبتداء أمَرهم حيث وإنشاَءهم وتربيَتهم وإماتتهم وإحياَءهم وضُ 

ََُهُم اْلَحقط } : ومعنى قولِه تعالى . أنشأهم أي الذي ِعَباَدُتُه حقٌّ ، ويعطي الثواَب الحقَّ ، ويتولَّى { َمْو
أحسُن من َمَردطِه إلى  إ ََّ هذه أرَجى آيٍة في كتاب اهلِل تعالى ؛ ألنه َ َمَردَّ للعبدِ : العقاَب بالحقط ، وقيل 

ََهُ   .َمْو
؛ كلمة بَ ي طَنةٌ ؛ أي اعلُموا أ ََّ بَ ي طَنَة القضاِء بين العباد يوَم القيامة يحكُم { َأََ َلُه اْلُحْكُم } : قَ ْوَلُه تَ َعاَلَى 

فحسابُه يسيٌر سريٌع ؛  ؛ إذا حاَسبَ { َوُهَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبيَن } : وقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . فيهم ما شاَء وكيف شاءَ 
ألنه َ يحاسُب بحقد َو يتكلَُّم بآلٍة ، َو َيْحُجُزُه الكالُم مع بعِضهم عن الكالِم مع غيرهم ، بل 

تَ ْعرِْيُف ُكلط َواِحٍد َما َيْسَتِحقُُّه ِمْن ثَ َواٍب أْو ِعَقاٍب ؛ : ومعنى اْلُمَحاَسَبِة . يحاِسُب الجميَع في ُدفعة واحدةٍ 
 .أنَُّه َيُكو َُ ِحَسابُُه ِفي ِمْقَدار َحْلب َشاةٍ : وَي ِفي اْلَخَبِر َحتَّى رُ 
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يُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَ رط َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُه َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة َلِئْن َأْنَجانَا ِمْن َهِذِه لَ  اِكرِيَن ُقْل َمْن يُ َنجط َنُكوَننَّ ِمَن الشَّ
َها َوِمْن ُكلط َكْرٍب ُثمَّ َأنْ ُتْم ُتْشرُِكو ََ ُقِل اللَُّه يُ نَ ( 16) يُكْم ِمن ْ  ( 16)جط

 
يُكْم مطن ظُُلَماِت اْلبَ رط َواْلَبْحِر َتْدُعونَُه َتَضرُّعاً َوُخْفَيًة } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي ُقْل َلهم يا { ُقْل َمن يُ َنجط

د  ة . رط َواْلَبْحِر وأهواِلهماَمْن يُ َنجطيُكْم ِمْن شدائد اْلب َ : ُمَحمَّ يَ ْوٌم ُمْظِلٌم ؛ : تقوُل العرب لليوِم الذي فيه شدَّ
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ت ظلمتُه حتى صاَر كالليل: حتى أنَّهم يقولو َ  أراَد بالظلمات ظلمَة : ويقال . يَ ْوٌم ُذو َكَواِكٍب ؛ إذا اشتدَّ
 .الليل ، وظلمَة الغيِم ، وظلمة األمواجِ 

ْوُلُه تَ َعاَلى  َْ إْظَهاُر الضََّراَعِة ؛ َوِهَي : أي تْدُعونَُه عالنيًة وسّراً ، والتََّضرُُّع { ْدُعوَنُه َتَضرُّعاً َوُخْفَيًة تَ } : وَق
ْيءِ  ُة اْلَفْقِر ْواْلَحاَجِة إَلى الشَّ َفةً : )بكسِر الخاء ، وقرأ األعمُش ( َوِخْفَيةً : )وقرأ أبو بكٍر . ِشدَّ من ( َوِخي ْ

 .رافالخوِف كما في آخِر األع
اِكرِيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َلِئْن : ؛ في موضِع الحال ؛ معناُه قائلين { لَِّئْن َأنَجانَا ِمْن َه اِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّ

دين المطيعين يُكْم ُقِل اللَُّه يُ َنجط } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . أنَجيتنا ِمْن َهِذِه الشدائد َلَنُكوَننَّ ِمَن المؤمنيَن الموحط
َها َوِمن ُكلط َكْرٍب  يُكْم من شدائِد البرط والبحر ومن كلط َغمٍّ ، { مطن ْ ؛ بِه { ثُمَّ َأنُتْم ُتْشرُِكو ََ } ؛ ُقِل اهللُ يُ َنجط

ة عليُكم  .األصنام في الرَّخاِء بعد النجاِة ، وبعد قياِم الحجَّ
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َعَث َعَليْ  ُكْم َعَذابًا ِمْن فَ ْوِقُكْم َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَ ًعا َويُِذيَق ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأ َْ يَ ب ْ
 ( 16)بَ ْعَضُكْم بَْأَس بَ ْعٍض اْنُظْر َكْيَف ُنَصرطُف اآْليَاِت َلَعلَُّهْم يَ ْفَقُهو ََ 

 
َعَث عَ } : وقَ ْولُُه َعزَّ َوَجلَّ  ة ؛ { َلْيُكْم َعَذاباً مطن فَ ْوِقُكْم ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأ َ يَ ب ْ ؛ راجٌع إلى مشركي مكَّ

د  َعَث َعَلْيُكْم َعَذاباً مطن فَ ْوِقُكْم } : أي ُقْل َلهم يا ُمَحمَّ كما بعَث على قوِم { ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأ َ يَ ب ْ
؛ أي هو القادُر على أ َ َيْخِسَف بكم ،   {َأْو ِمن َتْحِت َأْرُجِلُكْم } نوٍح ولُوٍط من الطوفا َِ والحَجارة ، 

{ َأْو ِمن َتْحِت َأْرُجِلُكْم } الظلمَة ، { َعَذاباً مطن فَ ْوِقُكْم } : أراد بقوله : ويقاُل . كما فعَل بَقارُو ََ وقوِمه
 .أو يُ َغلطَب عليكم سفهاءَكم

َُُكْم ِفرقاً مختلِفي األهواء ، بأ َ يضرَب بعَضكم أو َيخْ : ؛ معناه { َأْو يَ ْلِبَسُكْم ِشَيعاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِْ ِل
َيِكْلُكْم إلى أنفِسكم وُيْخِلْيُكْم من { يَ ْلِبَسُكْم ِشَيعاً } : معنى : وقيل . ببعٍض بما يلقيِه بينكم من العداوةِ 

ة بعٍض بالحرب والقتال َق بَ ْعَضُكْم َويُِذي} : وقاَل . الطاعِة بذنوبكم ؛ فتختلُفوا حتى يذوَق بعُضكم شدَّ
 .؛ يعني بالسيُّوف يَ ْقُتُل بعُضُكْم بعضاً { بَْأَس بَ ْعٍض 

د كيف نُ بَ يطُن َلهم اآليَة على إْثِر آيٍة ، { اْنُظْر َكْيَف ُنَصرطُف اآليَاِت } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  } ؛ أي انُظْر يا ُمَحمَّ
 . ، ثم هم َ يفقهو َ؛ أي لكي يَ ْفَقُهوا أوامَر اهللِ { َلَعلَُّهْم يَ ْفَقُهو ََ 

ا نَ َزَلْت َهِذِه اآلَيةُ ؛ ُشقَّ ذِلَك َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فَقاَل : )قال ابُن عبَّاس  يَا : " َلمَّ
فَادُْع رَبََّك َواْسأَْلهُ إنََّما أنَا َعْبٌد ِمثْ ُلَك ، : فَ َقاَل ! " ِجْبرِْيُل ، َما بَ َقاُء ُأمَِّتي َعَلى َهِذِه اْلِخَصاِل اأَلرَْبِع؟

فَ َقاَم َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ فَ تَ َوَضأَ َوَأْحَسَن اْلُوُضوَء ؛ ُثمَّ قَاَم َفَصلَّى َوأْحَسَن الصَّاَلَة . أُلمَِّتكَ 
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َعَث َعَلى ُأمَِّتِه َعذاباً ِمْن فَ ْوِقِهْم َوََ ِمْن َتْحِت  أْرُجِلِهْم ، َوََ يُ ْلبَسُهْم ِشَيعاً ، َوََ ؛ ُثمَّ َسَأَل اهللَ أ َْ ََ يَ ب ْ
د ؛ إ ََّ اهلل َقْد َسِمَع َمَقاَلَتَك ، َوإنَّهُ : ُيِذْيَق بَ ْعَضُهْم بَْأَس بَ ْعٍض ، فَ نَ َزَل ِجْبرِْيُل عليه السالم ؛ فَ َقاَل  يَا ُمَحمَّ

َعَث َعَلْيِهْم عذا: َقْد َأَجارَُهْم ِمْن ِخْصَلتَ ْيِن  باً ِمْن فَ ْوِقِهْم ، َوََ ِمْن َتْحِت أْرُجِلِهْم ، َوَلْم ُيْخرِْجُهْم أ َْ ََ يَ ب ْ
 ". ِمَن اْلَخْصَلتَ ْيِن اأُلْخَرتَ ْيِن 

َعَث َعَلى ُأمَِّتي َعذاباً ِمْن فَ ْوِقِهْم ، َوََ ِمْن َتْحِت : " وقال صلى اهلل عليه وسلم  َسَأْلُت رَِبي أ َْ ََ يَ ب ْ
نَ ُهْم ، َفَمَنعِني ذِلَك ، َوأْخبَ َرِني ِجْبرِْيُل أ ََّ فَ َناَء . ي ذِلكَ أْرُجِلِهْم ؛ فَأْعطَانِ  َوَسَأْلُتُه أ َْ ََ َيْجَعَل بَْأَسُهْم بَ ي ْ

 ". ُأمَِّتي بالسَّْيِف 
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َب ِبِه قَ ْوُمَك َوُهَو اْلَحقُّ ُقْل َلْسُت َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل   ( 11)وََكذَّ

 
َب ِبِه قَ ْوُمَك َوُهَو اْلَحقُّ }  :قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ُقل لَّْسُت } ؛ أي كذب باْلُقْرآ َِ قوْمك وهو الصدُق ، { وََكذَّ

لسُت أقِدُر أ َ أُحوَل : معناهُ : ؛ أي بحفيٍظ أحفُظ أعماَلكم وأجازَيكم عليها ، وقيل { َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل 
له بيَنكم وبين الكفِر الذي يضرُّكم ، كما يدفُع الوكيلُ  : أ ََّ َمْعنَاُه : )وعن اْبِن عبَّاس . الضرَر عن موكط

 (.ثمَّ ُنِسَخ َهذا بآَيِة السَّْيفِ : َلْسُت بُموَكٍَّل َعَلْيُكْم ؛ ُأْخبرُُكْم َعِن اإِلْيَما َِ ، قَاَل 
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 ( 16)ِلُكلط نَ َبٍإ ُمْستَ َقرٌّ َوَسْوَف تَ ْعَلُمو ََ 

 
ِلُكلط َوْعٍد َوَوِعْيٍد وقٌت ، وأجُل غايٍة ؛ منُه ما يكو َ في : ؛ معناُه { نَ َبٍإ مُّْستَ َقرٌّ  لطُكلط } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

نيا ، ومنه ما يكو َ في اآلخرِة ،  ة ذلَك إذا نَ َزَل بكم{ َوَسْوَف تَ ْعَلُمو ََ } الدُّ  .، يا أهَل مكَّ
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ُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيِرِه َوِإمَّا يُ ْنِسيَ نََّك  َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن َيُخوُضو ََ ِفي آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعن ْ
َوَما َعَلى الَِّذيَن يَ ت َُّقو ََ ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيٍء ( 16)الشَّْيطَا َُ َفاَل تَ ْقُعْد بَ ْعَد الذطْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن 

 ( 16)ُقو ََ َوَلِكْن ِذْكَرى َلَعلَُّهْم يَ ت َّ 

 
ُهْم َحتَّى َيُخوُضوْا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ { َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن َيُخوُضو ََ ِفي َءايَاتَِنا فََأْعِرْض َعن ْ

بو َ ويستهزِئو َ بَك وباْلُقْرآ َِ : معناُه  ُهْم } وإذا رأيَت المشركين الذين يكذط رُْكُهْم َو أي ات ْ { فََأْعِرْض َعن ْ
وذلَك . تجاِلْسهم على وجِه اإلنكار عليهم ، إَ أ َْ يترُكوا استهزاَءهم وَيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيِر اْلُقْرآ َِ 

أ َ المشركيَن كانوا إذا جالُسوا المؤمنين ؛ َوقَ ُعوا في رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسبُّوه واستهزؤا بِه 
 .َجاَلَسِتِهمْ ، فنَهى اهللُ المؤمنيَن عن مُ 

ْيطَا َُ َفالَ تَ ْقُعْد بَ ْعَد الذطْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوإمَّا يوقعنَّك : ؛ معناهُ { َوِإمَّا يُنِسيَ نََّك الشَّ
 َ فيها ناسياً ، الشَّْيطا َُ في النطْسَيا َِ بَ ْعَد النهي فتجلَس معهم ، فال شيَء عليك في تلك الحاِل التي تكو 

َع قَ ْوٍم إذا ذكرَت ، ودَْع مجالسَة المشركين فتأَثم َْ : قرأ ابُن عبَّاس وابن عامٍر . فالَ تَ ْقُعْد بَ ْعَد الذطْكَرى َم
 .بالتشديدِ ( يُ ْنِسيَ نَّكَ )

آ َِ ُقْمَنا يا رسوَل اهلِل ؛ َلِئْن ُكنَّا كلما استهزأ المشركو َ باْلُقرْ : فلما نزلت هذه اآليُة قال المسلمو َ 
} : وتركناهم ، َ نستطيُع أ َ نجلَس في المسجِد الحرام ، َو أ َ نطوَف بالبيِت ؟ فَنزل قَ ْولُُه َعزَّ َوَجلَّ 

، أي ما على الذين يَ تَّقو ََ الشرَك والمعاصي والخوَض { َوَما َعَلى الَِّذيَن يَ ت َُّقو ََ ِمْن ِحَساِبِهم مطن َشْيٍء 
روهم باْلُقْرآ َِ { َولَ اِكن ِذْكَرى } . م أمَر اهلل من شيء من العقابفي آثاِمهم ، ومخالفِته ؛ أي ولكن ذكط

ُقو ََ } ِذْكَرى إذا فعُلوا َوِعُظوُهْم ،  َنْصٌب ( ِذْكَرى)فموضع . ؛ الشرَك واَستهزاَء والخوضَ { َلَعلَُّهْم يَ ت َّ
 .على المصدر ، ويجوُز أ َ يكو َ في موضِع رفٍع ؛ أي ُهَو ِذْكَرى
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نْ َيا َوذَكطْر ِبِه َأ َْ تُ ْبَسَل نَ فْ  ٌس ِبَما َكَسَبْت لَْيَس َلَها َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدينَ ُهْم َلِعًبا َوَلْهًوا َوَغرَّتْ ُهُم اْلَحَياةُ الدُّ
َها  ُأولَِئَك الَِّذيَن ُأْبِسُلوا ِبَما َكَسُبوا َلُهْم َشَراٌب ِمْن ُدو َِ اللَِّه َوِليٌّ َوََ َشِفيٌع َوِإ َْ تَ ْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل ََ يُ ْؤَخْذ ِمن ْ

 ( 60)ِمْن َحِميٍم َوَعَذاٌب َألِيٌم ِبَما َكانُوا َيْكُفُرو ََ 

 
نْ َيا } : قَ ْوُلُه تَ َعالَى  فَّاَر الذين ؛ أي ذر اْلكُ { َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِدينَ ُهْم َلِعباً َوَلْهواً َوَغرَّتْ ُهُم اْلَحَياوُة الدُّ

الذين اتَّخذوا ديَنهم بهوى أنفسهم ، : معناهُ : ويقال . اختاُروا في أنفسهم اللَِّعَب والباَُل واَستهزاء
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َّ َوَلُهْم ِعْيٌد يَ ْلُهو ََ : )وقال الفرَّاء في معنى اآلية . ومن اتَّخذ ديَنُه بهوى نفسِه فهو َعبٌ  لَْيَس ِمْن قَ ْوٍم إ
َّ أمَّ  رٌ ِفْيِه ، إ ٌر َوبرٌّ َوَخي ْ ٍد صلى اهلل عليه وسلم فَإ ََّ أْعَياَدُهْم َصاَلٌة َوَتكبي ْ } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. َة ُمَحمَّ

نْ َيا  نيا بما فيها من زهرِتها وزينِتها: معناه { َوَغرَّتْ ُهُم اْلَحَياوُة الدُّ ُهُم الحياة الدُّ  .َوَشَغَلت ْ
ْر ِبهِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْر باْلُقْرآ َِ وِعْظ بِه كراهَة أ َْ تُ ْبَسَل نَ ْفٌس { َأ َ تُ ْبَسَل نَ ْفٌس ِبَما َكَسَبْت  َوذَكط ؛ِ أي ذكط

وقال الحسُن . لئال تُ ْبَسَل نَ ْفٌس ؛ أي لئال َتهِلَك نفسٌ : ويقال . قَ ْبَل أ َْ تُ ْبَسَل نَ ْفسٌ : ويقال . بَما َكَسَبتْ 
 (.َسلََّم لِْلَهَلَكةِ أْي تُ : تُ ْبَسَل : )مجاهد وعكرمة والسدي 

ْر بِه أ َْ تُ ْبَسَل ؛ أْي لَِئالَّ تَ ْبَسَل ؛ أْي َلِئالَّ تُ ْؤَخذ: معناه : )وقال ابُن زيد  أ َ : )وعن ابِن عبَّاس (. َوذكط
ِمْن ): ، وقال عطيُة العوِفي ( تَ ْرَتِهنَ : )وقال الفرَّاِء (. أ َْ ُتَجاَزى: أ َْ تُ ْبَسَل : )وقال األخفُش (. تُ ْفَضحَ 

 .اْلُمْسَتْسِلمُ : واْلُمَتَبسطُل (. قَ ْبِل أ َْ تُ ْبَسَل نَ ْفٌس ؛ أْي ِمْن قَ ْبِل أ َْ ُتَسلََّم إَلى َخَزَنِة َجَهنَّمَ 
ََ { لَْيَس َلَها ِمن ُدو َِ اللَِّه َوِليٌّ َوََ َشِفيٌع } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ   ؛ أي ليس لتلك النفس ِمْن ُدو َِ اهلِل َوِليٌّ و

َوِإ َ تَ ْعِدْل ُكلَّ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . َشِفيٌع ؛ أي قريٌب َيمنع العذاَب عنها َو شفيٌع يشفُع َلها في اآلخرة
َهآ  َّ يُ ْؤَخْذ ِمن ْ ؛ أي لو جاَءت مكاَنها بكلط ما كا َ في األرِض جميعاً افتداًء عن نفسها َ يُ ْقَبُل { َعْدٍل 

ِعْدٌل بالكسِر ؛ أل َ كلَّ : نه ِمْثٌل للشيء ، ويقاُل ألحد َجانِبي الحجل وُسمي الفداُء عدًَ ؛ أل. منها
 .وإ َ تَ ْفَتِدي بكلط فداٍء َ يُؤَخُذ منها: واحِد من الِعدلين ِمْثٌل لصاحبِه ، فمعنى اآليِة 

ِبَما  } ؛ أي وجيٌع ؛ { يٍم َوَعَذاٌب َألِيٌم ُأْولَِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلواْ ِبَما َكَسُبواْ َلُهْم َشَراٌب مطْن َحمِ } : وقوله تعالى 
ٍد صلى اهلل عليه وسلم واْلُقْرآ َِ { َكانُوْا َيْكُفُرو ََ  نيا بُمَحمَّ  .؛ أي بما كانوا َيْجَحُدو ََ في الدُّ
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َفُعَنا َوََ َيُضرُّنَا َونُ َردُّ َعَلى َأْعَقابِنَ  ا بَ ْعَد ِإْذ َهَدانَا اللَُّه َكالَِّذي اْستَ ْهَوْتهُ ُقْل َأَنْدُعو ِمْن ُدو َِ اللَِّه َما ََ يَ ن ْ
َرا ََ َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعوَنُه ِإَلى اْلُهَدى اْئِتَنا ُقْل ِإ ََّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهدَ  يُن ِفي اأْلَْرِض َحي ْ ُِ يَا ى َوُأِمْرنَا الشَّ

 ( 66)ِلُنْسِلَم ِلَربط اْلَعاَلِميَن 

 
قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ة { ُقْل َأَنْدُعواْ ِمن ُدو َِ اللَِّه َما ََ يَنَفُعَنا َوََ َيُضرُّنَا } :  َْ د لكفَّار مكَّ ؛ أي قل يا ُمَحمَّ

أنَ ْعُبُد ِسَوى اهلِل من األصنام َما َ يَنَفُعنَا إ َ عبدناُه في رزٍق َو معاٍش ، : الذين يدعوَنكم إلى ديِن آبائهم 
؛ عطٌف على { َونُ َردُّ َعَلى َأْعَقاِبَنا بَ ْعَد ِإْذ َهَدانَا اللَُّه } في رزق َو معاش ،  َوََ َيُضرُّنَا إ َ تركناهُ 

اَستفهاِم ؛ أي كيف نرجُع إلى الكفر بَ ْعَد إْذ َهَدانَا اهللُ لدينه ، وأْكَرَمَنا بمعرفتِه ، فيكو َُ َمثَ ُلَنا ؛ َك  ؛ َمَثِل 
ي} ؛  ُِ يَا كالذي زَي ََّنْت له : ؛ َضاًَ ، َ يقاُل { ِفي اأَلْرِض َحيْ َرا ََ } ؛ فأذهَبُه ؛ { ُن َكالَِّذي اْستَ ْهَوْتهُ الشَّ

كالذي اْستَ ْفَرَسْتُه الِغْياَل َُ في اْلَمَهاَمِة : معناُه : وقيل . الشياُييُن هواُه ؛ فهو يعمُل في األرِض بالمعاصي
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 .ُنِصَب على الحال( َحْيرا ََ )و. فأَضلُّوُه ؛ فهو َحائِرٌ 
اْستَ ْهَوْتهُ : )باأللِف واإِلمالة ، وقرأ ُلحُة باأللف ، وقرأ الحسُن ( َكالَِّذي اْستَ ْهَواهُ : )قرأ األعمش وحمزة 

ينُ  ُِ يَا ْيطَا َُ : )وفي مصحِف عبِداهلِل (. الشَّ َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعوَنهُ ِإَلى اْلُهَدى } : قَ ْولُهُ تَ َعاَلى (. اْستَ ْهَواُه الشَّ
أ َِ ائِْتَنا َواتَّبْعَنا ؛ فإنَّا على الطريِق ، فأَبى أ َ : ؛ أي لُه أصحاٌب يدعوَنه إلى الطريِق المستقيم { اْئِتَنا 

 .يأِتهم ويطيَعهم
ُقْل } : إ َ اآليَة نزلت في عبِدالرحمن بن أبي بكٍر حين دعا أباُه إلى الكفر ، فأنزَل اهللُ تعالى : وقيل 

يُن } : وقولهُ . {ا ََ يَنَفُعَنا َوََ َيُضرُّنَا َأَنْدُعوْا ِمن ُدو َِ اللَِّه مَ  ُِ وهو عبُدالرَّحمن { َكالَِّذي اْستَ ْهَوْتُه الشََّيا
كا َ أمُُّه وأبوُه يدعواِنه إلى : قيل { َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعوَنُه ِإَلى اْلُهَدى } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . بن أبي بكرٍ 

وقَ ْولُُه . ار يُ َزي طُنو ََ له الكفَر إلى أ َ َمنَّ اهلل عليه بعد ذلك بَقُبوِل اإِلسالمِ اإِلسالم ، وكا َ الشياُيُن والكفَّ 
إ ََّ ديَن اهلل هو اإلسالُم ؛ وأَمَرنَا : ؛ أي ُقْل َلُهْم { ُقْل ِإ ََّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى َوُأِمْرنَا ِلُنْسِلَم } : تَ َعاَلى 

 .{اْلَعاَلِميَن ِلَربط } : ِلُنْخِلَص العبادَة ؛ 

(0/0) 

 

 ( 66)َوَأ َْ َأِقيُموا الصَّاَلَة َوات َُّقوُه َوُهَو الَِّذي ِإلَْيِه ُتْحَشُرو ََ 

 
أي ُأِمْرنَا لُِنْسِلَم ؛ فقيل لنا ( ِلُنْسِلمَ : )؛ عطف على قوله { َوَأ َْ َأِقيُموْا الصَّالَة َوات َُّقوُه } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

{ َوُهَو الَِّذي ِإَلْيِه ُتْحَشُرو ََ } أي ات َُّقوا َسَخَطُه ؛ ( َوات ُُّقوهُ )قيُموا الصالَة بركوعها وسجودها ، أْسِلُموا وأ: 
 .؛ أي ُتجمعو َ يوم القيامةِ 

(0/0) 

 

َماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقط َويَ ْوَم يَ ُقوُل ُكْن فَ َيُكو َُ قَ ْولُُه اْلَحقُّ وَ  َفُخ ِفي َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ َلهُ اْلُمْلُك يَ ْوَم يُ ن ْ
َهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر   ( 66)الصُّوِر َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ

 
َماَواِت َواأَلْرَض بِاْلَحقط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إِلقامِة أمر الحقط ؛ وهو الثواُب { َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

َويَ ْوَم يَ ُقوُل ُكن فَ َيُكو َُ قَ ْولُُه اْلَحقُّ } : لم َيْخُلْقَها باُالً لغيِر شيء ، َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى والعقاب في اآلخرِة ، و 
َيُكو َُ {  َْ : وقيل . وات ُُّقوُه يَ ْوَم يَ ُقوُل ُكْن فَ َيُكو َُ : معناهُ : وقيل . ؛ أي َوَخَلَق الخالئق يَ ْوَم يَ ُقوُل ُكْن ُف
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ناً بإذ َِ اهلل تعالى: يوِم القيامِة َواذُْكُروا يَ ْوَم يَ ُقوُل ل  .ُكْن فَ َيُكو َُ مكوَّ
؛ أي اآلخرة في أمِر يوم القيامة حقٌّ كائٌن َ محالة ، { َوَلُه اْلُمْلُك يَ ْوَم يُنَفُخ ِفي الصُّوِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يظهُر فيه ِمن أحٍد سوى اهلِل نفٌع  وتخصيُص ذلك اليوم باْلُمْلِك ؛ أل ََّ اليوَم الذي َ. َوَلُه اْلُمْلُك يومئذ
ُفُخ ِفْيِه إْسَراِفيُل : والصُّوُر [. 66: اَنفطار ]{َواأَلْمُر يَ ْوَمِئٍذ لِلَِّه } : َو َضرٌّ كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى  قَ ْر ٌَ يَ ن ْ

النفخُة األولى َنتهاِء  نفختين ؛ فُتغَشى الخالئُق كلُّهم بالنفخِة األولى ؛ وَيْحيَ ْو ََ بالنفخة الثانيِة ، فتكو َ
نيا ؛ والثانيُة َتبداِء اآلخرة َهاَدِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . الدُّ ؛ أي وعاِلُم ما غاَب عن العباِد { َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ

 .؛ بأعماِل عباده{ اْلَخِبيُر } ؛ في أمرِه ، { َوُهَو اْلَحِكيُم } وما علموهُ ؛ 

(0/0) 

 

 ( 66)َراِهيُم أِلَِبيِه آَزَر َأتَ تَِّخُذ َأْصنَاًما آِلَهًة ِإنطي َأرَاَك َوقَ ْوَمَك ِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن َوِإْذ قَاَل ِإب ْ 

 
د إْذ قَاَل إبْ َراِهيمُ { َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم أَلبِيِه آَزَر َأتَ تَِّخُذ َأْصنَاماً آِلَهًة } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ   ؛ أي اذُْكُر يا ُمَحمَّ

إَ أنه َ ينصرُف ؛ ألنه اسم أعجميٌّ ( أبْيهِ )بالنصب فموضُعه خفض بدل من ( آَزرَ )أَلبيِه آَزَر ، من قرأ 
 .قريٌة من سواِد الكوفة( ُكوتٌ )وكا َ آزُر َمْسَكُنهُ . ، وَمن رَفَ َعُه فعلى النداِء ؛ أي يَا آزرُ 

يُّ والحسُن  دط ُهَو ِصَفٌة َعْيٍب َوَسبٍّ ؛ َوَمَعناُه ِفي  : )وقال الفرَّاء (. مَ آَزُر اْسٌم أَلبي إبْ َراِهيْ : )قال السُّ
يَا : قَاَل إبْ َراِهيُم أَلبيِه اْلُمْخِطىِء ، أو قال ألبيه : وقيل . الشيُخ َلهم: معناُه : وقيل (. اْلِمْعَوجُّ : َكاَلِمِهْم 

آَزُر اْسُم : )بن المسيب ومجاهُد  وقال سعيدُ . وكا َ على هذا القوِل اسٌم أندتارخ بن ياجوراء. ُمْخِطىءُ 
اتََّخذ آزَر أْصنَاماً : وهو على هذا التأويِل في موضع نصٍب ، وفي الكالم تقديٌم وتأخير ؛ تقديرُه ( َصَنمٍ 

 .آِلَهًة ِمْن دو َ اهللِ 
ِإنطي َأرَاَك َوقَ ْوَمَك ِفي } َ تَ تَِّخُذوا آَزَر إَلهاً ، أتَ تَِّخُذ أْصَناًما آلِهًة ، : كا َ إبراهيُم قاَل ألبيه : وقيل 

 .؛ أي ظاهَر الضَّاللِة في ذهاٍب عن الحقط بيطنٍ { مُِّبيٍن } ؛ عن الحق ؛ { َضاَلٍل 
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َماَواِت َواأْلَْرِض َوِلَيُكو ََ ِمَن اْلُموِقِنيَن  ا َجنَّ َعَلْيِه اللَّيْ ( 66)وََكَذِلَك نُِري ِإبْ َراِهيَم َمَلُكوَت السَّ ُل رََأى  فَ َلمَّ
ا َأَفَل قَاَل ََ ُأِحبُّ اآْلِفِليَن  ا َأَفَل ( 61)َكوَْكًبا قَاَل َهَذا رَبطي فَ َلمَّ ا رََأى اْلَقَمَر بَاِزًغا قَاَل َهَذا رَبطي فَ َلمَّ فَ َلمَّ

ا رََأى ا( 66)قَاَل َلِئْن َلْم يَ ْهِدِني رَبطي أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالطيَن  لشَّْمَس بَاِزَغًة قَاَل َهَذا رَبطي َهَذا َأْكبَ ُر فَ َلمَّ
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ا ُتْشرُِكو ََ  ا َأفَ َلْت قَاَل يَا قَ ْوِم ِإنطي َبِريٌء ِممَّ َماَواِت َواأْلَْرَض ( 66)فَ َلمَّ ِإنطي َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السَّ
 ( 66)َحِنيًفا َوَما َأنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن 

 
َماَواِت َواأَلْرِض } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ  ؛ أي كما أرينا إبراهيم النصرَة في { وََكَذِلَك نُِري ِإبْ َراِهيَم َمَلُكوَت السَّ

َماَواِت َواألْرِض ؛ أي ُمْلُكَها ونريه القدرَة التي يقوطي بها  دينِه والحقَّ في مخالفة قومِه ؛ نُرِيَُه َمَلُكوَت السَّ
 .عالى ، وهو ما رأى من السماِء واألرض والكواكب والقمِر والشمسدَلَتُه على توحيِد اهلل ت

َماَواِت َواأَلْرِض } : َمْعَنى : )وقال مجاهُد وسعيُد بن جبيٍر  أْي آيَاِت { وََكَذِلَك نُِري ِإبْ َراِهيَم َمَلُكوَت السَّ
َمَواِت َواأَلْرِض ؛ َوذِلَك أنَّهُ ُأِقْيَم َعَلى َصْخَرٍة وَُكِشَف  َمَواِت َواأَلْرِض َحتَّى اْلَعْرَش َوأْسَفَل السَّ َلُه َعِن السَّ

ِة ؛ َوذِلَك قَ ْوَلُه تَ َعاَلى  ِْ نْ َيا } : اأَلْرِضْيَن ، َوَنَظَر ِإَلى َمَكانِِه ِفي اْلَجنَّ َناُه َأْجَرُه ِفي الدُّ : العنكبوت ]{َوآتَ ي ْ
 (.يَ ْعِني أرَيْ نَاُه َمَكانَُه ِفي اْلَجنَّةِ [ 66

كما أرَينا إبراهيَم قُ ْبَح ما كا َ عليه أبوُه وقومه من المذهب ؛ كذلك نُرَِيُه ملكوَت : معنى اآلية : وقيل 
: ِعَبارٌَة َعْن أْعَظِم اْلُمْلِك ؛ زيدِت الواُو والتاء للمبالغِة ؛ كما يقال : واْلَمَلُكوُت . السموات واألرض

ُر ِمْن رََحُموت ، هذا مثٌل يقوله  فملكوُت . لئن ُترهب خيٌر من أ َ ُترحم: العرُب ؛ معناه َرَهُبوَتٌْ َخي ْ
َوِلَيُكو ََ ِمَن } : َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . الجبال والشجرُ : الشمُس والقمر والنجوم ؛ وملكوُت األرض : السموات 

 .؛ أي نُرَِيُه الملكوَت ليستدلَّ بذلك على توحيِد اهلل ويَ ْثُبَت على اليقين{ اْلُموِقِنيَن 
ا َجنَّ َعَلْيِه اْللَّْيُل رََأى َكوَْكباً قَاَل َه اَذا رَبطي } : ُه َعزَّ َوَجلَّ قَ ْولَ  إ ََّ إبراهيم ُوِلَد في : قال المفسرو َ { فَ َلمَّ

مو َ ، فقالوا  ا َ ومنجط َعا ََ ، وكا َ النمروُد أوَل من دعا الناَس إلى عبادتِه ، وكا َ له كهَّ زما َِ النَّْمُروِد ْبِن َكن ْ
 .إنهُ يولد في هذه السنِة غالٌم يغي طُر ديَن أهل األرض ، ويكو َُ هالُكَك وزواُل ُمْلِكَك على يديهِ : له 

ْمِس َواْلَقَمِر َحتَّى َلْم يُ ْبِق َلُهَما : )قال السديُّ  رَأى النَّْمُروُد ِفي َمنَاِمِه َكَأ ََّ َكوَْكباً ََُلَع َفَذَهَب بَضْوِء الشَّ
ا ََ ؛ َوَسَأَلُهْم َعْن ذِلَك فَ َقاُلواْ  َضوءاً ، فَ َفِزَع ِمنْ  َحَرَة َواْلُكهَّ ُهَو َمْولُوٌد يُوَلُد ِفي نَاِحَيِتَك : ذِلَك َوَدَعا السَّ

َنِة ، َوأَمَر الرطَجاَل باْعِتَزاِل النطَساِء ، َوَجَعَل َعَلْيِهُم اْلُحرطاَس ، َفَمَكَث َكذِلَك َما َشا  (.َء اهللُ ِفي َهِذِه السَّ
َخَرَج النَّْمُروُد بالرطَجاِل إَلى اْلَعْسَكِر ، َونَ َهاُهْم َعِن النطَساِء َمَخاَفًة ِمْن ذِلَك اْلَمْولُوِد ، : )قال السديُّ 

َّ آَزَر ، َفَدَعاُه َوَأَمَرهُ  َها أَحداً ِمْن قَ ْوِمِه إ َدْت َلُه َحاَجٌة إَلى اْلَمِديَنِة ، فَ َلْم يْأَتِمْن َعَلي ْ َْ ِلَحاَجِتِه إَلى  َفَب
. إنََّك ثَِقِتي ؛ فََأْقَسْمُت إَلْيَك أ َْ ََ َتْدنُو ِمِن اْمَرَأِتَك َوََ تُ َواِقْعَها ، ُثمَّ أْوَصاُه بَحاَجِتهِ : اْلَمِديَنِة ، َوقَاَل َلُه 

ا َدَخَل اْلَمِديْ َنَة َوَقَضى حَاَجَتُه ، قاَل  ا َنَظَر إَلى َلْو َدَخْلُت َعَلى أْهِلي فَ َرأْ : فَ َلمَّ ْيُت َكيَف َحالُُهْم ، فَ َلمَّ
َُُهَرْت ِمَن اْلَحْيِض ، َفَحَملْت بِإبْ َراِهْيَم عليه  َها ، وََكاَنْت َقْد  السالم ، اْمَرأتِِه َلْم يَ َتَماَلْك َحتَّى َوَقَع َعَلي ْ

ا َحَمَلْت بِه ؛ قَاَلْت اْلَكَهَنُة لِلنَّْمُروِد  َلَة ، فََأَمَر إ ََّ اْلُغاَلَم الَّ : فَ َلمَّ ِذي أْخبَ ْرنَاَك بِه قْد َحَمَلْت بِه ُأمُُّه اللَّي ْ
 .النَّْمُروُد بذْبِح ُكلط َوَلٍد ِمَن اْلِغْلَما َِ 

َها فَ يُ ْقتَ  َََدُة ُأمط إبْ َراِهْيَم َوأَخذَها اْلمَخاُض ، َخَرَجْت َهارَبًة َمَخاَفَة أ َْ ُيطََّلَع َعَلي ْ ا َدَنْت و ُدها ، ُل َولَ فَ َلمَّ
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َمْتُه ، فَاْنطََلَق أبُوُه فَ َوَضَعْتُه ِفي َمْوِضٍع ، ُثمَّ َلفَّْتُه في ِخْرَقٍة َوَجَعَلْتُه ِفي اْلَحْلَفاِء ، ثُمَّ رََجَعْت إَلى َزْوِجَها فَْأْعلَ 
ٍة َمَخاَفَة أ َْ تَْأُكَلهُ السطبَاُع ، وََكاَنْت ُأمُُّه إلَْيِه َوَحَفَر َلُه َسَرباً ِفي ذِلَك اْلَمَكا َِ َوَجَعَلُه ِفْيِه ، َوَسدَّ َعَلْيِه بَصْخرَ 

َفِمِه َتَختَِلُف إلَْيِه ِسّراً فَ تُ ْرِضُعُه ، وََكا ََ إذا َبَكى َعَلى ُأمطِه أتَاُه ِجْبرْيُل عليه السالم فَ َوَضَع إْصبَ َعُه ِفي 
َها اللََّبُن ، َفَكا ََ َيُمصُّ َسبَّاَبَة نَ ْفِسهِ   (.فَ َيْخُرُج ِمن ْ
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ُه قَ ْوُمُه قَاَل َأُتَحاجُّونطي ِفي اللَِّه َوَقْد َهَدا َِ َوََ َأَخاُف َما ُتْشرُِكو ََ ِبِه ِإََّ َأ َْ َيَشاَء رَ  بطي َشْيًئا َوِسَع رَبطي  َوَحاجَّ
 ( 60)ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َأَفاَل تَ َتَذكَُّرو ََ 

 
ُه ق َ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ وذلك أ ََّ قوَم إبراهيم خاَصُموه { ْوُمُه قَاَل َأُتَحاجُّونطي ِفي اللَِّه َوَقْد َهَدا َِ َوَحآجَّ

فهم بآِلهتهم ، وقالوا  أَما َتَخاُف آِلَهتَ َنا وأنَت تشِتُمها أ َ ُتَخبَلَك : في مخالفتِه إياهم في ديِنهم وخوَّ
عبادَة األصنام فُأْمِحُنوا وُقِحطُوا ، وأهُل موضِع كذا  إ ََّ موضَع أهِل كذا قد ترُكوا: وقالوا له ! وتُ ْفِسَدَك؟

عَة والخصَب ، فأجاَبهم إبراهيُم عليه السالم  أي ( أُتَحاجُّوِني ِفي اهلل: )أحَسُنوا عبادَة األصناِم فُرزقوا السَّ
 .ِلي من الدَئلِ أُتخاصموني في توحيِد اهلل ودينه ، وقد نصرِني اهللُ وعرََّفني ديَنُه وتوحيدُه بما َنَصَب 

ا َ { َوََ َأَخاُف َما ُتْشرُِكو ََ ِبِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َ أخاُف من هذِه األشياِء التي تعبُدوَنها وهي ِممَّ
َّ َأ َ َيَشآَء رَبطي َشْيئاً } : قَ ْوَلهُ تَ َعاَلى . يسمُع َو يبصُر َو ينَفُع َو يضرُّ  لكن ؛ استثناٌء منقطع ؛ أي و { ِإ

نيا ُلَوِني بشيٍء من ِمَحِن الدُّ بَني ببعِض ذنوبي أو يَ ب ْ َنْصٌب ( أ َْ َيَشاءَ )وموضع . أخاُف مشيئَة ربي أ َ يعذط
 .َ أخاُف إَ مشيئَة اهلِل تعالى: على تقديِر 
 كلَّ شيٍء علماً ، وهو ؛ أي أَحاَط علُم ربي بكلط شيء ، وَملَ { َوِسَع رَبطي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

همْ { َأَفالَ تَ َتَذكَُّرو ََ } : يعلُم أنَّكم على غيِر الحقط ، وقوله تعالى  َْ ِر فيَما كا َ بقولِه َل  .؛ تنبيٌه على التَفكُّ
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ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَانًا فََأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َأَحقُّ  وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوََ َتَخافُو ََ َأنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاللَِّه َما َلْم يُ نَ زطلْ 
الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يَ ْلِبُسوا ِإيَمانَ ُهْم ِبظُْلٍم ُأوَلِئَك َلُهُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدو ََ ( 66)بِاأْلَْمِن ِإ َْ ُكْنُتْم تَ ْعَلُمو ََ 

(66 ) 
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؛ وكيف أخاُف األصناَم التي أشركُتموها مع اهلِل ، وهي َ { َمآ َأْشرَْكُتْم  وََكْيَف َأَخافُ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

َْ والنفَع ، بل َ تعرُف َمن َعبَدها وَمن ترَك عباَدَتها ،  ؛ { َوََ َتَخافُو ََ َأنَُّكْم َأْشرَْكُتم بِاللَِّه } َتْمِلُك الضَّرَّ
؛ أي ُعْذراً { َما َلْم يُ نَ زطْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَاناً } ْن لم يعبْدُه ، الذي َيْمِلُك النفِع والضرَّ ويعلُم َمْن عبَدُه ومَ 

ة لكم ؛  دو َ أم المشركو َ ، { فََأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َأَحقُّ بِاأَلْمِن } وحجَّ ، { ِإ َ ُكنُتْم تَ ْعَلُمو ََ } ؛ أي الموحط
 .ذلكَ 

؛ أي الذين أقَ رُّوا بتوحيِد اهلل { واْ َوَلْم يَ ْلِبُسوْا ِإيَمانَ ُهْم ِبظُْلٍم الَِّذيَن آَمنُ } : فَلم ُيجيُبوا فأنزَل اهللُ تعالى 
ة ، { َوُهْم مُّْهَتُدو ََ } ؛ من العذاب ؛ { أُْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن } ولم َيْخِلطُوا إْيَمانَ ُهْم بِشْرٍك ،  ؛ إلى الحجَّ

قوُل إبراهيَم عليه { آَمُنواْ َوَلْم يَ ْلِبُسوْا ِإيَمانَ ُهْم ِبظُْلٍم الَِّذيَن } : إ ََّ قوَله : وقيل . إلى الجنَّة: وقيل 
 .السالم

ا نَ َزَلْت َهِذِه اآليَةُ ؛ : )وعن ابن مسُعوٍد رضي اهلل عنه أنه قال  ُشقَّ ذِلَك َعَلى أْصَحاب َرُسوِل اهلِل " َلمَّ
إنَُّه لَْيَس  : " اَنهُ بظُْلٍم ؟ فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم َوأي َُّنا َلْم يُ ْلَبْس إْيمَ : صلى اهلل عليه وسلم ، َوقَالُوْا 

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم } : َكذِلَك ، أََ َتْسَمُعو ََ إَلى قَ ْوِل لُْقَما ََ   .؟" { ِإ ََّ الشط
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َناَها ِإبْ َراِهيَم َعَلى قَ ْوِمِه نَ ْرَفُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء إِ  تُ َنا آتَ ي ْ  ( 66) ََّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم َوتِْلَك ُحجَّ

 
َناَهآ ِإبْ َراِهيَم َعَلى قَ ْوِمِه } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  تُ َنآ َءاتَ ي ْ ؛ أي تلك المقالُة التي حاجَّ بها إبراهيُم { َوتِْلَك ُحجَّ

ُتنا أعطينَاها وَلقَّنَّاَها إبراهيَم ؛ لَِيْحَتجَّ بها على قومِه ،  نيا { َجاٍت مَّن نََّشآُء نَ ْرَفُع َدرَ } حجَّ ؛ في الدُّ
ة والنُّصرِة ، وفي اآلخرِة بالثواب والفضيلة : بالتنوين َ على اإِلضافِة فمعناهُ ( َدرََجاتٍ )ومن قرأ . بالحجَّ

ُد { ِإ ََّ رَبََّك } نرفُع َمن نشاُء درجاٍت ،  ؛ في تفضيِل بعض الناس على { َحِكيٌم َعِليٌم } : ؛ يا ُمَحمَّ
ة بعٍض ،  .وتخصيِص بعضهم بالنُّبوَّ
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َنا َلُه ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب ُكالا َهَديْ َنا َونُوًحا َهَديْ َنا ِمْن قَ ْبُل َوِمْن ُذرطيَِّتِه َداُووَد َوُسَلْيمَ  ا ََ َوَأيُّوَب َويُوُسَف َوَوَهب ْ
 ( 66)َوُموَسى َوَهارُو ََ وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن 
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َنا َلُه ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب ُكالا َهَديْ َنا } : َعزَّ َوَجلَّ  قَ ْوُلهُ  َنا إِلبراهيَم إْسَحَق نَبيّاً لصلبِه { َوَوَهب ْ ؛ أي َوَهب ْ

َونُوحاً َهَديْ َنا ِمن } يعني أ ََّ إبراهيَم وإسحَق ويعقوب َهَديْ نَاهم للنَّبوة واإِلسالم ( ُكالً )ويعقوَب نافلًة ، 
؛ أي وِمن ذريَّة { َوِمن ُذرطيَِّتِه َداُووَد َوُسَلْيَما ََ َوَأيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهارُو ََ } ِل إبراهيَم ، ِمن قَ بْ { قَ ْبُل 

نوٍح ، وهذا قوُل بعِضهم ؛ جعلوا الهاَء راجعًة إلى نوٍح ؛ ألنَّها أقرُب إلى اْسِمُه ؛ وألنه ذُِكَر في جملة 
ن ليس ِمن ذريَّة إبراهيَم وهو من ذريَّة نوٍح كيوُنَس عليه السالم وكُلوٍط المعطوفيَن على داوَد وسليما ََ مِ  مَّ

 .عليه السالم الذي كا َ ابَن أِخ إبراهيم ولم يكن ِمْن ولدهِ 
م من اآلية ، : وقال بعُضهم  وََكَذِلَك َنْجِزي } هي راجعٌة إلى إبراهيم ؛ ألنه هو المقصوُد بالذطكر فيما تقدَّ

ة وما يتصَُّل بها من الِعزط والكرامِة ، كذلك {  اْلُمْحِسِنينَ  ء األنبياِء بالنبوَّ ؛ أي كما تفضَّلنا على هَؤ
 .نتفضَُّل على اْلُمحسنينَ 
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 ( 66)َوزََكرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّاِلِحيَن 

 
َوزََكرِيَّا } وِمن ذريَّة إبراهيَم : ؛ معناه { َسى َوِإْلَياَس ُكلٌّ مطَن الصَّاِلِحيَن َوزََكرِيَّا َوَيْحَيى َوِعي} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

(. َكا ََ إْليَاُس ِمْن َوَلِد إْسَماِعْيَل ْبِن إبْ َراِهْيمَ : )قال الضَّحاك . المرسلينَ { َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكلٌّ مطَن 
ٌة على َمن أنكَر في (. زََكرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوإلْيَاسَ ) َوهدينا: معنى اآلية : وقال بعُضهم  وفي اآليِة ُحجَّ

 -َو أَب له  -الحسِن والحسين أنَّهما أبناُء رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؛ ألنه تعالى َجعل عيسى 
 .ِمن ذريَّة إبراهيمَ 
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ًا وَ   ( 61)ُكالا َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِميَن َوِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َولُُو

 
اً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوهدينا إْسَماِعيَل َواْلَيَسَع ؛ وهو تلميُذ : ؛ معناه { َوِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َولُُو

فيه ( عَ اْلَيسَ )و(. هو ابن أخي موسى عليه السالم: )وقال محمُد بن إسحق . إلياَس وخليفُته من بعده
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ة { وَُكالا َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِميَن } بالتشديِد والتخفيف ، : قراَءتا َ  ء األنبياِء فضَّلناُهم بالنبوَّ ؛ أي وكلَّ هَؤ
 .واإِلسالم على عالَمي زمانِهم
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َناُهْم َوَهَديْ َناُهمْ   ( 66)ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  َوِمْن آبَائِِهْم َوُذرطيَّاِتِهْم َوِإْخَوانِِهْم َواْجَتبَ ي ْ

 
؛ أي هدينا بعَض آبائهم من قبِلهم مثَل آدَم وشيت { َوِمْن آبَائِِهْم َوُذرطيَّاِتِهْم َوِإْخَواِنِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُد يعقوب ٌد صلى اهلل. وإدريَس ، وبعَض ذرياتِهم ِمن بعدهم ؛ وهم أَو  عليه ومن جملة ذرياِتهم نبيُّنا ُمَحمَّ
هم أخوُة يوسَف في عصرهم ، ويحتمُل أ َ يكو َ المراد بهم كلُّ من ( َوإْخَوانِِهمْ : )وقوله تعالى . وسلم

 .آمَن معُهم ، فإنَّهم كلُّهم داخلو َ في هدايِة اإلسالم
َناُهْم } : وقوله تعالى  ة واإِلخالِص ، وَجَمعْ { َواْجَتبَ ي ْ ِء األنبياَء بالنبوَّ َنا فيهم خصاَل ؛ أي اصفطيَنا هَؤ

} : وقوله تعالى . َجبَ ْيُت الماَء في الحوض واْجَتبَ ْيُتُه ؛ إذا َجَمْعُتهُ : اَجتباء ؛ مأخوٌذ من قوِلهم 
َناُهْم على ُريِق الحقط وهو ديُن اإلسالمِ { َوَهَديْ َناُهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم   .؛ أي أثْ َبت ْ
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ُهْم َما َكانُوا يَ ْعَمُلو ََ َذِلَك ُهَدى اللَِّه يَ ْهدِ   ( 66)ي ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعن ْ

 
؛ أي إ ََّ ذلك الطريُق المستقيم ديُن { ذِلَك ُهَدى اللَِّه يَ ْهِدي ِبِه َمن َيَشآُء ِمْن ِعبَاِدِه } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

ن كا َ أْهالً لذلك ، اهلل يُ َوفطُق له من يشاُء مِ  ُُْرَفَة عين مع { َوَلْو َأْشرَُكوْا } مَّ ء األنبياُء  ؛ أي لو أْشَرَك هَؤ
ُهْم مَّا } اصطفاِء اهلل تعالى إيَّاهم ،  ؛ من { َكانُوْا يَ ْعَمُلو ََ } ؛ أي لََبطََلْت أعماُلهم التي ؛ { َلَحِبَط َعن ْ

ة؟  !الطاعة ، فكيَف أنُتم يا أهَل مكَّ
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ْلَنا ِبهَ  ِء فَ َقْد وَكَّ َة فَِإ َْ َيْكُفْر ِبَها َهُؤََ َناُهُم اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُ وَّ ا قَ ْوًما َلْيُسوا ِبَها ِبَكاِفرِيَن ُأوَلِئَك الَِّذيَن آتَ ي ْ
(66 ) 

 
َناُهُم اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َة أُْوَلِئَك الَِّذيَن آتَ ي ْ ؛ أي أولئك األنبياُء َصَلَواُت اهلِل َعَلْيِهْم { بُ وَّ

ة والرَسالة ،  أي { فَِإ َ َيْكُفْر ِبَها } أعطيناُهم الكتاَب المنَ زََّل ، والُحْكَم بين الناس ، وأكرمناُهم بالنبوَّ
ِء األنبياء ،  ْلنَا ِبَها } ؛ يعني ُقريشاً ؛ { َه اُؤَِء } بملَّة هَؤ ام بها ، { فَ َقْد وَكَّ َْ قَ ْوماً لَّْيُسواْ } ؛ أي فقد َق

 .وهم أهُل المدينِة وأتباُع النبيط صلى اهلل عليه وسلم{ ِبَها ِبَكاِفرِيَن 
ْلَنا ِبَها } : هم المالئكُة ، وإنَّما قال : وقيل  فقد قاَم بها ، تشريفاً للمالئكِة : ولم يقل { فَ َقْد وَكَّ

فقد أكرمَنا بَها قَ ْوماً : معناهُ : يقال . أكَرْمنا ووف َّْقنا إلى اإلْيما َ بها: باإلضافة إلى نفسِه على معنى 
 .َلْيُسوا بَها بَكاِفرِيَن ؛ فقاُموا بها
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 ( 60)َلِميَن َعاُأوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َفِبُهَداُهُم اقْ َتِدْه ُقْل ََ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإ َْ ُهَو ِإََّ ِذْكَرى لِلْ 

 
، أي أولئَك األنبياُء الذين ذكرناهم من قَ ْبُل هم { أُْوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َفِبُهَداُهُم اقْ َتِدْه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

الذين أكرَمُهْم اهلل بالطريقِة الحَسنة ؛ فَاقْ َتِد بسيرتِهم ؛ اْصبْر كما َصَبروا حتى تستحقَّ من الثواب ما 
: فإذا أثَ َبتَّ الهاء في الوقِف تتبين بها كسرة الدال ، فإ َ َوَصْلَت قُ ْلَت ( اقْ َتِدهِ )وأما الهاء في . حقُّوااست

َّ َأْسَأُلُكْم }   .{اقْ َتِدْه ُقل 
َّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً } : قَ ْوُلُه  ُد : ؛ معناهُ { ُقل  } ا َ والُقْرآ َ ُجعالً ، ََ أْسَأُلْك على اإلْيم: ُقْل يَا ُمَحمَّ

َّ ِذْكَرى لِْلَعاَلِميَن } ؛ يعني الُقْرآ َِ ، { ِإ َْ ُهَو  وفي اآلية دليٌل على . ؛ إَ ِعَظًة بليغٌة للجنط واإلنسِ { ِإ
رائع  .أ َ شرائَع األنبياِء تَ ْلَزُمَنا ما لم نَ ْعَلْم نسَخة ؛ أل َ اسَم الهدى يعُق على التوحيِد والشَّ
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ِذي َجاَء ِبِه ا َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه ِإْذ قَاُلوا َما َأنْ َزَل اللَُّه َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء ُقْل َمْن َأنْ َزَل اْلِكَتاَب الَّ َومَ 
ُِيَس تُ ْبُدونَ َها َوُتْخُفو ََ َكِثيًرا َوُعلطْمُتْم َما َلمْ  تَ ْعَلُموا َأنْ ُتْم َوََ آبَاؤُُكْم  ُموَسى نُورًا َوُهًدى لِلنَّاِس َتْجَعُلوَنُه قَ َرا

 ( 66)ُقِل اللَُّه ثُمَّ َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم يَ ْلَعُبو ََ 
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؛ قال ابن عبَّاس { َوَما َقَدُروْا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه ِإْذ قَاُلوْا َمآ َأنَزَل اللَّهُ َعَلى َبَشٍر مطن َشْيٍء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َجاَء رَُجٌل ِمَن اْليَ ُهوِد إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يُ َقال َلهُ : " ي معنى هذه اآلية وسعيُد بن ُجبير ف
اَل َلُه النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  ِْ أُْنِشُدَك اهللَ يَا َماِلُك : " َماِلُك بُن الصَّْيِف ، وََكأ ََ رَْأَس اْليَ ُهوِد ؛ َفَق

ِمْيَن ؟  بالَِّذي أنْ َزَل الت َّْورَاةَ  َر السَّ َغُض اْلَحب ْ َها أ ََّ اهللَ يَ ب ْ . نَ َعمْ : قَاَل " َعَلى ُموَسى عليه السالم ؛ أَتِجُد ِفي ْ
نَ ْتَك َمأَكَلُتَك الَِّتيُ ُتْطِعُمَك اْليَ ُهوُد ، َوَلْسَت َتُصوُم : " قَاَل  َْ ِمْيُن ، َوَقْد َسمَّ ُر السَّ أْي  -فَأْنَت اْلَحب ْ

َفَضِحَك بِه بَ ْعُض اْلَقْوِم ، فَ َغِضَب َماِلٌك ، وََكا ََ َحْبراً َسِمْيناً ، ُثمَّ اْلتَ َفَت إَلى ُعَمَر "  -َوَلْسَت ُتْمِسكُ 
 ". فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآلَيَة . َما أنْ َزَل اهللُ َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيءٍ : رضي اهلل عنه َوقَاَل 

يُّ  دط َجاَء : )وقال ُمحمد بن كعٍب (. ِن َزْورَاَء ؛ َوُهَو قَاِئُل َهِذِه اْلَمَقاَلةِ نَ َزَلْت في ِفْنَحاَص بْ : )وقال السُّ
َنا بِكَتاٍب : نَاٌس ِمَن اْليَ ُهوِد إَلى النَّبيط صلى اهلل عليه وسلم ؛ َوُهَو ُمْحَتٍب ، فَ َقاُلوا  يَا َأبَا اْلَقاِسِم ، أََ تَْأتِي ْ

َيْسَأُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأ َ تُ نَ زطَل َعَلْيِهْم  } : َسى ِمْن ِعْنِد اهلِل ؟ فََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى ِمْن ِعْنِد اهلِل ، َكَما َجاَء بِه ُمو 
َمآِء فَ َقْد َسَألُوْا ُموَسى َأْكبَ َر ِمن ذِلَك فَ َقاُلوْا َأرِنَا اللََّه َجْهَرًة فََأَخَذتْ ُهُم الصَّ  : النساء ]{اِعَقُة ِكَتاباً مطَن السَّ

َما أنْ َزَل اهللُ َعَلْيَك ، َوََ َعَلى ُموَسى ، َوََ َعَلى عْيَسى ، َوََ َعَلى أَحٍد : فَ َقاَل رَُجٌل ِمَن اْليَ ُهوِد . [666
 (.فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ . َشْيئاً 

َما أنَزَل اهللُ َعَلى َبَشٍر ِمْن : الُوا ما َعظَُّموا اهللَ حقَّ َعَظَمِتِه ، َو َعَرُفوُه حقَّ معرفِته إذ َجَحُدوا فقَ : ومعناها 
؛ { َمْن َأنَزَل اْلِكتَاَب الَِّذي َجآَء ِبِه ُموَسى } : ؛ َلهم يا ُمَحّمُد { ُقْل } َشْيٍء ؛ أي من كتاٍب َو َوْحٍي ، 

ُِيَس } ؛ أي ضياًء للناِس وبياناً َلهم من الضَّالَلة ، { نُوراً َوُهًدى لطلنَّاِس } يعني التوراَة ؛  ؛ { َتْجَعُلونَُه قَ َرا
؛ ُيظهرو ََ ما فيها مما ليَس فيه صفُة النِبيط صلى اهلل عليه وسلم وزمانُه { تُ ْبُدونَ َها } يكتبوَنه صحائَف ، 

ُته ،  ؛ أي يسترو َ ما فيه صفُة النِبيط صلى اهلل عليه وسلم وبَ َعُثُه وآيةُ { َوُتْخُفو ََ َكِثيراً } ومبعثه ونبوَّ
 .جمِ الرَّ 

؛ يحتمُل أ َ يكو َ خطاباً للمسلمين ، أي { َوُعلطْمُتْم مَّا َلْم تَ ْعَلُموْا َأنُتْم َوََ َءابَآؤُُكْم } : وقوُله تعالى 
أنه خطاٌب : واألظهُر . ُعلطْمُتْم أنتم أيُّها المؤمنو َ من األحكاِم والحُدوِد َما َلْم تَ ْعَلُموا أنْ ُتْم َوَ آبَاؤُُكمْ 

َعِلْمُتْم بالُقْرآ َِ ما كنتم أْخَفْيُتُموُه قبَل نزوِل الُقْرآ َِ ؛ ألنَّهم : ألنه َمُسوٌق على ما سبَق ، معناُه لليهوِد ؛ 
ُعوا شيئاً كثيراً من اْلُقْرآ َِ واألحكاِم ، وكانوا يُ َعانُِدو ََ َو يعملو ََ حتى صاروا كأنُّهم لم يعلُموه  .قد َضي َّ

ويقال . اهللُ َعلََّمُكمْ : أْعَلَمَنا اهللُ ، وإَ فَ ُقْل : إ َْ هم أجابُوَك وقالوا : ؛ معناه { ُه ُقِل اللَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ أي َدْعُهْم واتركهم في { ثُمَّ َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم يَ ْلَعُبو ََ } ُقْل اهللُ أنزَل الكتاَب على موسى ، : معناُه 

ََِعبٌ : ما َ ينفعُه  باُِلهم يَ ْلُهو ََ ، ويقال لكلط من َعِملَ   .إنَّما أْنَت 
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ُق الَِّذي بَ ْيَن َيَدْيِه َوِلتُ ْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوالَّ  ِذيَن يُ ْؤِمُنو ََ بِاآْلِخَرِة َوَهَذا ِكَتاٌب َأنْ َزْلنَاُه ُمَباَرٌك ُمَصدط
 ( 66) يُ ْؤِمُنو ََ ِبِه َوُهْم َعَلى َصاَلِتِهْم ُيَحاِفظُو ََ 

 
؛ يعني اْلُقْرآ ََ الذي كذب به أهُل الكتاب ومشرُكو قريٍش { َوَه اَذا ِكَتاٌب َأنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

ثبوُت الخير على : أي فيه بَ رََكًة ومغفرٌة للذنوب ِلَمْن آمَن به ، والبركُة { ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك } ؛ هو 
ُق الَِّذي بَ ْيَن َيَدْيِه } : وقوله تعالى . اِء والزيادةِ النَّم ؛ هو موافٌق للتوارة واإِلنجيِل وسائر كتب اهلِل { مَُّصدط

ين ، ويقال   .النشأة الثانَيةَ { الَِّذي بَ ْيَن َيَدْيِه } المراُد ب  : في أصِل الدط
َف به أهَل ُأمط الُقَرى ، وُسميت { ْوَلَها َوِلتُنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن حَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أنزلناُه للبركِة ، ولُِتَخوط

: ألنَّها أعظُم القرى شأناً ، وقيل : مكٌة أمَّ القرى ألنَّها أصُل القرى ُدِحَيِت األرُض من تحِتها ، ويقال 
َلًة تْأمَُّها الناُس بالصلوات إليها  .ألنَّها ِقب ْ

قو ََ بالبعِث يؤمنو َ بالُقْرآ َِ { َوالَِّذيَن يُ ْؤِمُنو ََ بِاأَلِخَرِة يُ ْؤِمُنو ََ ِبِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي الذين يُِقرُّو ََ ويصدط
، وفي هذا بيا ٌَ أ ََّ اإلْيما ََ بالحساب والجزاِء يقتضي اإلْيما ََ بالقرآ َ ، َو ينفُع بدو َ اإلْيما َ به 

ٍد صلى اهلل عليه وسلم ؛ أي يَُداِوُمو ََ على { َوُهْم َعَلى َصاَلِتِهْم ُيَحاِفظُو ََ } : ُه تَ َعاَلى َوقَ ْولُ . وبُمَحمَّ
 .الصلوات الخمِس بركوعها وسجودها ومواقيتها
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ِن افْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا َأْو قَاَل ُأوِحَي ِإَليَّ َوَلْم يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَاَل سَ  ْنِزُل ِمْثَل َما َأنْ َزَل أُ َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
اْليَ ْوَم ُتْجَزْو ََ  اللَّهُ َوَلْو تَ َرى ِإِذ الظَّاِلُمو ََ ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَماَلِئَكُة بَاِسطُو َأْيِديِهْم َأْخرُِجوا َأنْ ُفَسُكمُ 

َر اْلَحقط وَُكْنُتمْ   ( 66)َعْن آيَاِتِه َتْسَتْكِبُرو ََ  َعَذاَب اْلُهو َِ ِبَما ُكْنُتْم تَ ُقولُو ََ َعَلى اللَِّه َغي ْ

 
ِن افْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذباً َأْو قَاَل ُأْوِحَي ِإَليَّ َوَلْم يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء َوَمن قَاَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ

َلَمَة اْلَكذاب نَ َزَلْت َهذِ : )؛ قال ابن عبَّاس { َسأُنِزُل ِمْثَل َمآ َأَنزَل اللَُّه  ِه اآليَُة ِفي َماِلِك ْبِن الصَّْيِف َوُمَسي ْ
َة ، َوِفي َعْبِداهلِل ْبِن َسْعِد ْبن َسْرٍح اْلُقَرِشيط ،  ِعي النُّبُ وَّ َكا ََ َعْبُداهلِل ْبُن َسْعٍد يَ َتَكلَُّم باإلْساَلِم " الَِّذي َكا ََ َيدَّ

وسلم اْلُقْرآ ََ الَِّذي يَ ْنِزُل َعَلْيِه ِفي بَ ْعِض اأَلْحيَا َِ ، وََكا ََ إذا أْمَلى  ، وََكا ََ َيْكُتُب لِلنَّبيط صلى اهلل عليه
َهذا : أ ََّ اهللَ َغُفوٌر رَِحْيٌم ، َوقَاَل : َعَلْيِه النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أ ََّ اهللَ َعزِيْ ٌز َحِكْيٌم ، َكَتَب ِمْن قَ ْلبِه 

 . َوذاَك َسَواءٌ 
ا نَ َزلَ  ُِيٍن } : ِت اآلَيُة الَِّتي ِفي ُسوَرِة َقْد َأفْ َلَح فَ َلمَّ } إلى قَ ْوِلِه تَ َعاَلى { َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلْنَسا ََ ِمن ُسالََلٍة مطن 
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ا أْمَلى [ 66-66: المؤمنو َ ]{ َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم َلْحماً  ، ُثمَّ أْماَلَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فَ َلمَّ
َعِجَب َعْبُداهلِل ْبُن َسْعٍد ِمْن تَ ْفِصْيِل َخْلِق [ 66: المؤمنو َ ]{ ُثمَّ َأنَشْأنَاُه َخْلقاً آَخَر } : ْيِه قَ ْوَلُه َعلَ 

أْكُتْب ، َهَكذا : فَ َتَباَرَك اهللُ أْحَسُن اْلَخاِلِقيَن ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم : اإِلْنَسا َِ ، َفَجَرى َعَلى ِلَسانِِه 
َنِئٍذ ، َوقَاَل . َل َعَليَّ ُأْنزِ  ٌد َصاِدقاً فَ َقْد ُأْوِحَي إَليَّ َكَما ُأْوِحَي ِإلَْيِه ، َوإل َْ  : َفَشكَّ َعْبُداهلِل ِحي ْ َلِئْن َكا ََ ُمَحمُّ

 (فََأنْ َزَل اهللُ َهِذه اآليَةَ . " َكا ََ َكاِذباً فَ َلَقْد قُ ْلُت َكَما قَالَ 
بناً في كفره ممن اختلق على اهلل كذباً ، بأ َ جعل له شريكاً وولداً كما أيُّ أحٍد أكفُر وأشدُّ غ: ومعناها 

قَاَل ُأْوِحَي ِإَليَّ } ، والمراُد بالذي ( َوَمْن قَاَل َسْأنِزُل ِمْثُل َما أنَزَل اهللُ : )قال المشركو َ ومالُك بن الصيف 
ة ويزعُم أ ََّ اهلل أوَحى إليهمسيلمَة الكذاب وكا َ َيْسَجُع َوَتكَ { َوَلْم يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء  عي النبوَّ ُن ويدَّ وأما . هَّ

ٍد ، فلقد كا َ يُملي عليَّ فأغيَره : عبُداهلل بن سرح فارتدَّ وَلِحَق بالمشركين وقال  أنا أعلُمكم بُمَحمَّ
 .واكتُب كما شئت

ِت َواْلَمالِئَكُة بَاِسُطوْا َأْيِديِهْم َأْخرُِجوْا َأنْ ُفَسُكُم َوَلْو تَ َرى ِإِذ الظَّاِلُمو ََ ِفي َغَمَراِت اْلَموْ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 
والظالمو َ ُهم الكافرو َ ، . لرأيَت َلهم عذاباً عظيماً { ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت } ؛ أي لو رأيَت الظالمين { 

، وقد نَ َرى  المنافقو َ رَآُهْم رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوَم بدِر في صفوِف المشركين: وقيَل 
رك ، فقالوا  ة فأخرَجهم أهُل مكة معهم كْرهاً ، فلما رأوا ِقلََّة المؤمنين رََجُعوا إلى الشط َغرَّ : مسلمين بمكَّ

ء ديُنهم ، َعَنوا به المؤمنيَن ، وقاتُلوا مع المشركين فَ ُقِتُلوا جميعاً عامَّتهم  .هَؤ
َواْلَمالِئَكةُ } : أي في َسَكَراِتِه ونزعاِته وشدائده ، وقوله تعالى { ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أ ََّ َمَلَك الموِت وأعوانَه من مالئكِة العذاب يَ ْبُسطُو ََ أيَديهم عليهم بالعذاب : معناه { بَاِسُطوْا َأْيِديِهْم 
معناه : وقيل . تقدرو َ على خالصٍ أي خلَّصوا أنفَسكم ، ولسُتم { َأْخرُِجوْا َأنْ ُفَسُكُم } : ويقولو َ َلهم 

 .أُلْحرِقَ نََّك باْلَعذاب ، أُلْخرَِجنَّ نَ ْفَسكَ : فَارَُقوا أرواحكم الخبيثَة ، كما يقوُل 
يوَم القيامِة حين : ؛ أي يقال َلهم يوَم قبِض الرُّوح ، وقيل { اْليَ ْوَم ُتْجَزْو ََ َعَذاَب اْلُهو َِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ديد الذي تُ َهانُو ََ فيه ، : اب معايَنة العذ } ، بَكِذبُكْم ، { ِبَما ُكنُتْم تَ ُقولُو ََ } اليوم ُتْجَزْو ََ العذاَب الشَّ
َر اْلَحقط وَُكْنُتْم َعْن آيَاِتِه َتْسَتْكِبُرو ََ  د صلى اهلل { َعَلى اللَِّه َغي ْ ، وبما كنتم تَ تَ َعظَُّمو ََ عن اإلْيَما َ بُمَحمَّ

 .آ َِ عليه وسلم والُقرْ 
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ْلَناُكْم َورَاَء ُظُهورُِكْم َوَما  نَ َرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكُم َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فُ َراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة َوتَ رَْكُتْم َما َخوَّ
َنُكْم َوَضلَّ َعنْ   ( 66)ُكْم َما ُكْنُتْم تَ ْزُعُمو ََ الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأن َُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد تَ َقطََّع بَ ي ْ
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؛ أي جئتمونا بال َماٍل َو َوَلٍد كما { َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فُ َراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

أن ُُّهْم : " وفي الخبِر . {َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فُ َراَدى } : أنهُ يقال َلهم : خلقناُكم في اَبتداِء ، والمعنى 
َها  ( الرَُّجُل َواْلَمْرَأُة َكذِلكَ ! َواَسْوَأتَاهُ : )ُيْحَشُرو ََ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًَ ، قالت عائشُة َرِضَي اهللُ َعن ْ

ََ : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َشْأ ٌَ يُ ْغِنيِه ،   يَ ْنُظُر الرطَجاُل إَلى النطَساِء ، َوََ ِلُكلط اْمِرٍئ ِمن ْ
 ". النطَساُء إَلى الرطَجاِل ، ُشِغَل بَ ْعُضُهْم َعْن بَ ْعٍض 

ْلَناُكْم َورَاَء ظُُهورُِكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وخلَّفُتم ما أعطيناكم من األموال لغيركم أي { َوتَ رَْكُتْم مَّا َخوَّ
موها ألنفسكم ، َخلََّف عليها غيرَكم  نيا ، ولم تقدط } ، آِلَهَتَكم ، { َوَما نَ َرى َمَعُكْم ُشَفَعآءَُكُم } في دار الدُّ

َنُكْم } ، يشفعو َ لكم ويقرطبونكم إَليَّ ، { َزَعْمُتْم َأن َُّهْم ِفيُكْم ُشرََكآُء } ، التي ، { الَِّذيَن  ؛ { َلَقد ت ََّقطََّع بَ ي ْ
 .أي َوْصُلُكمْ 

َنُكمْ ب َ )ومن قرأ  َوَضلَّ َعنُكم مَّا ُكنُتْم } تقطَع ما بيَنكم ؛ أي ما كنتم فيه من الشطركة ، : بالنصب فمعناه ( ي ْ
ها شفاؤُكم عنَد اهلل حين لم يقدرُوا عن دفِع شيء من العذاب عنُكم{ تَ ْزُعُمو ََ  َْ  .؛ أ َط

: وقال ابُن كيسا َ (. أْي ُكلُّ َواِحٍد َعَلى ِحَدةٍ { َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فُ َراَدى } : َمْعَنى قَ ْوِلِه : )وقال الحسُن 
: فُ َراَدى . أي وْحداناً َ ماَل لكم َو زوَج َو ولَد َو خدم( فُ َراَدى: )وقيل (. ُمْفَرِدْيَن ِمَن اْلَمْعُبوِدْينَ )

بجزِم الرَّاء وكسرها وفتحها ،  فُ َراَدى: ويقال أيضاً . جمَع فَ ْرٍد ، مثُل َسْكَرا ٍَ َوُسَكاَرى ، َكْساَل ٍَ وُكَساَلى
 .بغيِر أِلٍف مثل ُسْكَرى( فُ ْرَدى: )وقرأ األعرُج . وجمعه أفْ َرادٌ 

ْلَناُكْم َورَاَء ُظُهورُِكْم } أي ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًَ ، { َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي { َوتَ رَْكُتْم مَّا َخوَّ
د والخَدم وراَء ظهوركم في الدنياما أعطيناك َلَقد ت ََّقطََّع } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . م وملَّكناكم من األموال واألَو

َنُكْم  قرأ أهُل الحجاز والحسن ومجاهد والكسائيُّ وحفص بالنصب ؛ وهي قراءة أبي موَسى { بَ ي ْ
 .األشعري ، وقرأ الباقو َ بالرفع
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َحبط َوالن ََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميطِت َوُمْخِرُج اْلَميطِت ِمَن اْلَحيط َذِلُكُم اللَُّه فََأنَّى تُ ْؤَفُكو ََ ِإ ََّ اللََّه فَاِلُق الْ 
(66 ) 

 
ُِ } : ؛ أي خالُق اْلَحب َوالن ََّوى ، كقولِه تعالى { ِإ ََّ اللََّه فَاِلُق اْلَحبط َوالن ََّوى } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ِر فَا

َماَواِت َواأَلْرِض  أْي َشاقُّ اْلَحبَِّة ( فَاِلُق اْلَحب: )وقال الحسُن وقتادة . أي خالُقهما[ 66: األنعام ]{السَّ
ْنبُ َلِة ، َوالن ََّواِة َعِن النَّْخَلةِ   .جمع نَ َواةٍ : جمع َحبٍَّة والن ََّوى : واْلَحبُّ . َعِن السُّ
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؛ أي يخرُج اإلنسا ََ من النُّطفِة ، { يَّ ِمَن اْلَميطِت َوُمْخِرُج اْلَميطِت ِمَن اْلَحيط ُيْخِرُج اْلحَ } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
يخرج النباَت الَغضَّ : معناُه : وقيل . وُسميت النطفُة ميتاً ؛ ألنَّها من ُجملة المواتِ . والنطفَة من اإلنسا َِ 

 .اتِ الطِريَّ من الحب اليابِس ، ويخرُج الحبَّ اليابس من النب
: معناُه : ويقال . وكلُّ ما يكو َ نامياً عند أهِل اللغة بَمْنزِلة الحيط ، وما َ يكو َ نامياً فهو بمْنزِلة الميت

؛ أي ذلكم اهللُ الذي { ذاِلُكُم اللَُّه } : يخرج المؤمَن من الكافِر ، ويخرج الكافَر من المؤمِن ، وقوله 
ْصَرُفو ََ عن الحق واإلِفُك في اللُّغة { ى تُ ْؤَفُكو ََ فَأَنَّ } يفعُل هذا الفعَل ؛ هو اهللُ ،  ُْ : ؛ أي فمن أيَن ُت

ْيِء َوَصْرُفهُ   .ُهَو قَ ْلُب الشَّ
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ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسبَانًا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم   ( 61)فَاِلُق اإْلِ

 
: َمْعنَاُه : )؛ أي شاُق َعُموِد الصُّبح عن سواِد الليل ، وقال ابن عبَّاس { فَاِلُق اإِلْصَباِح } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ 

اج (. َخاِلُق اإلْصَباحِ  اإلصباُح : ويقاُل (. اإلْصبَاُح َوالصُّْبُح َواِحٌد ، َواأَلْصَباُح َجْمُع الصُّْبحِ : )قال الزجَّ
 .الدخوُل في ضوِء النَّهار بكسر األلف المصدٌر ؛ ومعناهُ 

انكم{ َوَجَعَل اْللَّْيَل َسَكناً } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  فَاِلُق : )وقرأ الحسُن . ؛ لستكُنوا فيه من ظُْلمتِه في أُو
اللَّْيَل َوَجَعَل : )وقرأ النخعيُّ . يسكُن فيه َخْلُقه{ َوَجَعَل اْللَّْيَل َسَكناً } بالفتِح جمُع ُصْبٍح ، ( اأَلْصَباحِ 

 .نَ وََّر النهاَر بالنور ؛ لتبتُغوا من فضلِه ، َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا: على الفعِل في معناه ( َسَكًنا
مِس على معنى { َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباناً } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ( َجاِعلُ )؛ أل ََّ في ( َوَجَعلَ : )؛ نصُب الشَّ

منازَل الشمِس والقمِر بُحْسَبا ٍَ معلوٍم َ يختلُف ، إذا انتَهى إلى أقصى منازلِه معنى َجَعَل ؛ أي جعَل 
مَس تدوُر على الَفَلِك كلطه في ثالِثمائة وخمسٍة وستطين يوماً ورُبع يوٍم ، والقمَر يدوُر على  رجَع ، فإ َ الشَّ

ثم يعوُد إلى ما كا َ ، فيعرُف الناُس  الَفَلِك كلطه في َثما ٍَ وعشرين ليلًة ، ويكو َ مسُتوراً في ليلتين ،
 .بذلَك آجاَل عقوِدهم ، وأوقاَت معامالتِهم وعبادتِهم ، وسنيَن أعمارهم

إ ََّ اْلُحْسَبا ََ جمُع : ويقال . ُفال ٌَ ُحْسبَانُُه على اهلِل ؛ أي ِحَسابُُه على اهللِ : مصدٌر ، يقال : واْلُحْسَبا َُ 
؛ أي ذلك الذي { ذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ْهبَا ٌَ ِشَهاٌب َوشُ : ِحَساٍب ، كما يقال 

 .َوَصَف تدبيَر العزيِز المنيع في ُسلطانِه ، الغالب الذي َ يُغلُب ، العاِلِم بمصالح َمملكتهِ 
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 ( 66)ِت اْلبَ رط َواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمو ََ َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم ِلتَ ْهَتُدوا ِبَها ِفي ظُُلَما

 
؛ أي ُهَو الَِّذي { َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم ِلتَ ْهَتُدوْا ِبَها ِفي ظُُلَماِت اْلبَ رط َواْلَبْحِر } : وقَ ْولُُه َعزَّ َوَجلَّ 

مال والجنوب والدبور والصبا ، لتعرفوا بها الطُُّرَق  َجَعَل َلُكْم النُُّجوَم التي تختلفُ  مواِضعها من جهة الشَّ
أي في اْلَمَفاوز َوُلَجِج البحار في الليَلة المظلمة في { ِفي ظُُلَماِت اْلبَ رط َواْلَبْحِر } من بلٍد إلى بلد 

ُفنِ  يجعلُه خلَفه ، ومنها ما يجعله على َيمينه  فإ ََّ ِمن النُّجوِم ما يجعلُه السائَر تلقاَء وجهِه ، ومنها ما. السُّ
َقْد َفصَّْلَنا اآليَاِت } : َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ، ومنها ما َيجعله على ِشماله ؛ لتظهَر له الطريُق التي تؤدطيه إلى بُ ْغَيِتهِ 

 .{ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمو ََ } ؛ أي بَ يَّنا العالماِت مفصَّلًة ، { 
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 ( 66)ْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْفَقُهو ََ َوُهَو الَِّذي أَ 

 
؛ أي أنشأَ خلقُكم من نفِس آدَم عليه السالم { َوُهَو الَِّذي َأنَشَأُكم مطن ن َّْفٍس َواِحَدٍة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اَء من ِضلع من أضالِع آدم عليه السالم ، وإنَّما َمنَّ وحِدها ؛ فإنه َخَلَقَنا  جميعاً منهُ ، وخلَق ُأمَّنا َحوَّ
 .علينا بهذا ؛ أل ََّ الناَس إذا رجعوا إلى أصٍل واحد كانوا أقرَب إلى أ َ يَْأَلَف بعُضهم بعضاً 

بكسر القاف على معنى ( َفُمْسَتِقرٌّ : )و ؛ قرأ ابن كثير وأبو عمر { َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع } : َوقَ ْولُُه تَ َعالى 
اس . ذلك ُمْستَ َقرٌّ : َفمنكم ُمْسَتِقرٌّ ، وقرأ الباقو َ بفتحها على معنى  َْ } : َمْعَنى قَ ْوُلُه : )قال ابن عبط

وقال بعضُهم على (. ءِ أي ُمْستَ َقرٌّ ِفي أْرَحاِم األّمََّهاِت ، َوُمْستَ ْودٌَع ِفي أْصاَلب اآلبَا{ َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع 
 .فيَمن َخلََّف ، كفلِظ المستودَع فيَمن َلْم َيَخلطْف أقربُ ( ُمْستَ َقرُّ )الضدط من هذا ، إَ أ ََّ لفظ ال  

َعثَ : َمْعنَاُه : )وقال ابُن مسُعوٍد  وقال (. َفُمْستَ َقرٌّ ِفي الرَِّحِم إَلى أ َْ يوَلَد ، َوُمْستَ ْودٌَع ِفي اْلَقْبِر إَلى أ َْ يُ ب ْ
نْ َيا ، َوُمْستَ ْودٌَع ِفي الَقْبرِ : )الحسُن  َفُمْستَ َقرٌّ َعَلى َظْهِر اأَلْرِض ِفي : )وقال مجاهُد (. ُمْستَ َقرٌّ ِفي الدُّ

نْ َيا ، ُومْستَ ْودٌَع ِعْنَد اهلِل ِفي اآلِخَرةِ  َها ِحْيَن ُمْستَ َقرَُّها أيَّاُم َحَياِتَها ، َوُمْستَ ْوَدعُ : )وقال أبو العالَية (. الدُّ
َعثُ  ُمْستَ َقرٌّ في الرَّحم ، ومستقرُّ فوَق األرِض ، ومستقرُّ تحت األرِض ، : وقال بعُضهم (. َتُموُت َوِحْيَن تُ ب ْ

ى } : اقرأ  َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمتَاٌع } و[ 6: الحج ]{َونُِقرُّ ِفي اأَلْرَحاِم َما َنَشآُء ِإَلى َأَجٍل مَُّسما
يا اْبُن : )وقال الحسُن . المستقرُّ في القبِر ، والمستودُع في الدنيا: وقيل [. 61: البقرة ]{ى ِحيٍن ِإلَ 

َّ : آَدَم ، أْنَت َوِديَ َعٌة ِفي أْهِلَك ، َويُوِشُك أ َْ تَ ْلَحَق بَصاِحبَك ، َوأْنَشَد قَ ْوَل َلْبيٍد  َوَما اْلَماُل َواأَلْهُلو ََ إ
ُعُمْسَتِقرٌّ : يَ ْوماً أ َْ تُ َردَّ اْلَوَدائُِعوقال آخُر  َوِديْ َعُة َوََ بُدَّ  َلَنا َوالنَّاُس َمْفُجوٌع بِه َوُمَفجَّ ُفِجَع اأَلِحبَُّة باأَلِحبَِّة قَ ب ْ
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؛ أي بيَّنا العالماِت {  َقْد َفصَّْلَنا اآليَاتِ } : أْو ُمْستَ ْودٌَع َقْد َخالَ َواْلُمْسَتِقرُّ يَ ُزورُُه اْلُمْستَ ْوَدُعَقْولُُه َعزَّ َوَجلَّ 
َّت على توحيِد اهلل مفصَّلًة ،   .؛ أي لقوم يستدلُّو َ بمعاِني اآليَات{ ِلَقْوٍم يَ ْفَقُهو ََ } الدا

هو اْلَفْهُم ِلَمْعَنى اْلَكاَلِم ، إَ أنه قد ُجِعَل في الُعْرِف عبارًة عن ِعْلِم الغيب ، على : والِفْقُه في اللُّغة 
دراُك معنى الكالِم باَستنباِط عن اأُلُصوِل ، وِلهذا ََ َيُجوُز أ َ يوصَف اهلل تعالى بأنه َفِقْيٌه ؛ معنى أنُه است

ُة اَستنباِط ، ولكنه َعاِلٌم بجميِع األشياء على وجٍه واحد  .ألنه يوَصُف بالعلِم ، والعلُم حجَّ
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َماِء َماًء فََأْخرَ  ْجَنا ِبِه نَ َباَت ُكلط َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا ُنْخِرُج ِمْنُه َحباا ُمتَ َراِكًبا َوُهَو الَِّذي َأنْ َزَل ِمَن السَّ
َوا ٌَ َدانَِيةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعنَاٍب َوالزَّيْ ُتو ََ َوالرُّمَّا ََ ُمْشَتِبًها َوَغي ْ  َر ُمَتَشاِبٍه اْنُظُروا ِإَلى َوِمَن النَّْخِل ِمْن َُْلِعَها ِقن ْ

 ( 66)َمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َويَ ْنِعِه ِإ ََّ ِفي َذِلُكْم آَليَاٍت ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنو ََ ثَ 

 
َمآِء َمآًء فََأْخَرْجَنا ِبِه نَ َباَت ُكلط َشْيٍء } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ماء { َوُهَو الَِّذي َأنَزَل ِمَن السَّ ؛ أي أنزَل من السَّ

حاب ، يُ نَ زطُل من السحاب إلى األرِض ، كما قال المطَر ، فإ َ اهلل تعالى ُمنَ زَّ  ُل المطِر من السماء إلى السَّ
َمآِء َمآًء مَُّبارَكاً } : تعالى  أي { فََأْخَرْجَنا ِبِه نَ َباَت ُكلط َشْيٍء } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى [ 6: ق ]{َونَ زَّْلَنا ِمَن السَّ

 .الحُبوب معاشاً َلهم فأخرجنا بالمطِر نَ َباَت كلط ِصْنٍف من أصنافِ 
فجعَل المطر َسَبباً للنباِت ، والفاعُل { فََأْخَرْجَنا ِبِه نَ َباَت ُكلط َشْيٍء } : كيَف قال اهلل تعالى : فإ َ قيل 

 بالسبب يكو َ مستعيناً بفعِل السبب ، واهللُ تعالى ُمْستَ ْغٍن عن األسباب؟
؛ أل َ المطَر سبٌب يؤدطي إلى النَّبات ، وليس بمولوٍد لهُ ، { ِبِه فََأْخَرْجَنا } : إنَّما قال اهللُ تعالى : قيل 

واهللُ تعالى قادٌر على إنبات النباِت بدو َ المطر ، وإنَّما يكو َ الفاعُل بالسبب مستعيناً بذلك السبب إذا 
يء إَ بذلك السبب ، كما أ ََّ اإِلنسا ََ إذا لم يُمكنه أ َ يصَعد ال سطَح إَ لم يُمكنه فعُل ذلك الشَّ

لَُّم آلًة لُه ؛ ألنه  لَِّم ، لم يكن السُّ لَُّم آلَة الصُّعود ، والطائُر إذا صعَد السطح بالسُّ لَِّم ، كا َ السُّ بالسُّ
لم  .يُمكنه أ َ يصعَد السطَح بدو َ السُّ

ْنبلِة ، َوقَ ْوُلهُ ؛ أي أخرجَنا من المطِر نباتاً أخضَر ؛ وه{ فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  و ساُق السُّ
؛ أي ُنْخِرَج من ساق السُّنبلِة ، ما قد رَِكَب بعُضه بعضاً ؛ يعني { نُّْخِرُج ِمْنُه َحبّاً مُّتَ َراِكباً } : تَ َعاَلى 

 .سنابَل البُ رط والشعيِر واأَلُرزط والذرَّة وسائَر الحبوب ، يَ رَْكُب بعُضه بعضاً 
َوا ٌَ َدانَِيٌة وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوا َُ . ؛ أي ُعُروٌق قريبُة المتناول يناُلها القاعدُ { ِمَن النَّْخِل ِمن َُْلِعَها ِقن ْ : والِقن ْ

َوا َِ  ُو . َجْمُع اْلِقْنِو ؛ مثل ِصْنٍو َوِصن ْ : قال الزجَّاج . النَّْخَلةُ : َعذُق النَّخلِة والَعذُق ؛ بفتح العين : والِقن ْ
ُر َدانَِيٍة ؛ َوِهَي الَِّتي َتُكو َُ بَِعْيَدَة اْلُمتَ نَاَولِ ِفي اآليَِة َمْحُذو )  (.ٌف ؛ أْي َدانَيٌة َوَغي ْ
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َوا ٌَ : )وقرأ األعرُج  (. أْي ُمَتَدلطَيةٌ ( َدانَِيةً : )َمْعَنى قَ ْوِلِه : )وقال مجاهُد . بضمط القاف ؛ وهي لغُة قيس( قُ ن ْ
 (.ُمْلَزَقٌة باأِلْرضِ : )وقال الضَّحاك 

أي وأخرجنا َجنَّاٍت ؛ أي { َخِضراً } : ؛ عطُف على قوله تعالى { َوَجنَّاٍت مطْن َأْعَناٍب } : لُُه تَ َعاَلى َوقَ وْ 
َتَكاِتٍف َيْستُ ُر بعُضه بعضاً فهو َجنَّةٌ ، من جنَّ إذا اْسَتتَ رَ  َْ ٍة ، وكل نَ َباِت ُم وقرأ . بساتيَن وأشجاٍر ُمْلتَ فَّ

َوا ٌَ )بالرفِع عطفاً على ( َوَجنَّاتٌ ) :األعمُش ويحيى بن يعمر وعاصم  لفظاً ، وإ َ لم تكن في المعنى ( ِقن ْ
َر ُمَتَشاِبٍه } : من ِجْنِسَها ، وكذلك قَ ْولُُه تَ َعاَلى   .بالرفِع أيضاً { َوالزَّيْ ُتو ََ َوالرُّمَّا ََ ُمْشَتِبهاً َوَغي ْ

َر ُمَتَشاِبٍه َوالزَّيْ ُتو ََ َوالرُّمَّا ََ ُمْشَتبِ } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ؛ أي وأخرجَنا من شجِر الزَّيتو َِ وشجر الرُّمَّا َِ { هاً َوَغي ْ
َر ُمَتَشاِبٍه } ،  : معناُه : َوِقْيَل . أي منها ما ُيْشبُه غيَره في الصُّورِة واللَّو َ ، ومنها ما َ يشبهُ { ُمْشَتِبهاً َوَغي ْ

والفائدُة في الجمِع . عِم مثَل الرُّمَّا َِ الحامِض واْلُحْلوِ متشابهاً في المنظِر واللَّو َِ ، وغيَر متشابٍه في الطَّ 
لِه إلى : بين َشَجِر الزيتو َِ وَشَجِر الرُّما َِ في هذه اآلَيِة  بأنَّهما شجَرتا َ يشتمُل ورُقهما على الُغْصِن من أوَّ

 .آخره مشتبٌه بأوراِقهما ، ومختلٌف ِثمارهما
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ا َيِصُفو ََ  َوَجَعُلوا لِلَِّه ُشرََكاءَ   ( 600)اْلِجنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَِنيَن َوبَ َناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلى َعمَّ

 
إ ََّ : اْ نَ َزَلْت َهِذِه اآلَيُة ِفي الزَّنَاِدَقِة ؛ قَاُلو : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوَجَعُلوْا للَِّه ُشرََكآَء اْلِجنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َواب َواأَلنْ َعاِم وَُكلط َخْيٍر ، َوإبِْلْيسُ  ْيَس أَخوا َِ ؛ فاهللُ تَ َعاَلى َخاِلُق النَّاِس َوالدَّ ِْ َباِع  اهللَ تَ َعاَلى َوإْبِل َخاِلُق السط
} : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . {ْلِجنَّ َوَجَعُلواْ للَِّه ُشرََكآَء ا} : َواْلَحيَّاِت َواْلَعَقارب وَُكلط َشرٍّ ، فذلَك قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى 

َنهُ َوبَ ْيَن اْلِجنَِّة َنَسباً  َنَة َوُخَزاَعَة ، : )وقال مقاتُل [(. 666: الصفات ]{َوَجَعُلوْا بَ ي ْ نَ َزَلِت اآليَُة ِفي ُجَهي ْ
ا يَ ُقولُو ََ ُعُلّواً َكبْيراً  تَ َعاَلى( بَ َناُت اهللِ : إ ََّ ِصْنفاً ِمَن اْلَمالَِئَكِة يُ َقاَل َلُهْم اْلِجنُّ : قَاُلوْا   .َعمَّ

وجعُلوا الجنَّ شركاَء اهلِل ؛  : أو ألنُه مفعوٌل ثا ٍَ على تقدير ( ُشرََكاءَ )لكونِه بدًَ من ( اْلِجنَّ )وانتصَب 
 [.66: الزخرف ]{َوَجَعُلوْا اْلَمالَِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَم ا َِ ِإنَاثاً } : كقولِه 

رِك ، ويجوز أ َ تكو ََ عائدًة { َوَخَلَقُهْم } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ  ؛ يجوُز أ َ يكو َ الهاُء والميم عائدًة إلى أهِل الشط
 !أ ََّ اهلل خاِلُق الجنط ؛ فكيَف يكونوا شركاَء لُه؟: على الجنط ، على أ َ المعنى 

؛ أي وكذبُوا بنسبِة البنين والبنات إلى اهلِل تعالى ، { ِعْلٍم  َوَخَرُقوْا َلُه بَِنيَن َوبَ َناٍت ِبَغْيرِ } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
عزيٌر : المسيُح بُن اهلِل ، واليهود قالوا : المالئكُة بناُت اهلل ، والنصارى قالوا : فإ ََّ مشركي العرب قالوا 

 .إذا َكذبَ : َواْختَ َلَق ؛ َوافْ تَ َرى َخَرَق ؛ َواْختَ َرَق ؛ : وَكذبُوا كلُّهم َلْعَنُة اهلِل َعَلْيِهْم ، يقاُل . بُن اهلل
ة { ِبَغْيِر ِعْلٍم } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . بالتشديد على التكثير( َوَخرَُّقواْ : )وقرأ أهُل المدينة  أي بجهلهم بال ُحجَّ
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ا َيِصُفو ََ } ؛  ي َسبُحوُه أيُّها المؤمنو ََ ؛ كلمة تَ ْنزِْيٍه وتبعيٍد هلل تعالى عن كلط سوٍء ؛ أ{ ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلى َعمَّ
ا يقوُل عليه الجاهلو َ ا وصفوُه به{ َوتَ َعاَلى } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى . عمَّ اً من الُعُلوط ؛ أي اْستَ ْعَلى عمَّ . ُعُلوَّ

ارْتَ َفَع ؛ أل َ الُعُلوَّ قد يكو َ باَقتداِر ؛ واَرتفاُع : َو يجوز ( َعالَ : )ويجوُز في صفاِت اهلل تعالى 
 .ضي الجهَة والمكا ََ يقت
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َماَواِت َواأْلَْرِض َأنَّى َيُكو َُ َلهُ َوَلٌد َوَلْم َتُكْن َلُه َصاِحَبةٌ َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو ِبُكلط   َشْيٍء َعِليٌم َبِديُع السَّ
(606 ) 

 
َماَواِت َواأَلْرِض } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  َمَواِت َواألْرِض وُمْنِشُؤهَما ابتداًء على غيِر ؛ أي ُمْبَتدُِع { َبِديُع السَّ السَّ

؛ أي ِمن أيَن يكو َُ له ولٌد ؛ وكيَف { َأنَّى َيُكو َُ َلهُ َوَلٌد َوَلْم َتُكْن لَُّه َصاِحَبٌة } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . مثال سبقَ 
 .يكو َ له ولٌد ولم تكن له زوجًة ، َو يكو َ الولُد إَ من زوجةٍ 

؛ نَ ْفٌي للزوجِة والولد ؛ أي كيَف يكو َ له ولٌد وصاحبة وقد َخَلَق األشياَء  { َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء } :  َوقَ ْولُهُ 
 .؛ من خْلِق العباِد ومصاِلحهم ؛ وَجْهِل الكفَّار وعناِدهم{ وُهَو ِبُكلط َشْيٍء َعِليٌم } كلَّها ، 
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 ( 606)ُهَو َخاِلُق ُكلط َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلط َشْيٍء وَِكيٌل َذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم ََ ِإَلَه ِإََّ 

 
َّ ُهَو َخاِلُق ُكلط َشْيٍء فَاْعُبُدوُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إ ََّ الذي َخَلَق : ؛ معناهُ { ذاِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم َ ِإَلَه ِإ

 تعالى رَبُُّكْم ََ إَلَه غيرُه َخاِلُق ُكلط َشْيٍء من اْلَخْلِق فأُيعوهُ األشياَء كلَّها وعمَلها وأشركتم به هو اهللُ 
دوُه َو تشركوا بيَنهُ وبيَن غيرِه في العبادِة ؛   .؛ أي حافظٌ { َوُهَو َعَلى ُكلط َشْيٍء وَِكيٌل } ووحط
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 ( 606)للَِّطيُف اْلَخِبيُر ََ ُتْدرُِكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك اأْلَْبَصاَر َوُهَو ا
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؛ أي يعلُم  { َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر } ؛ أي َ تدرُك األبصار ُكنْ َهُه ؛ { َّ ُتْدرُِكُه األَْبَصاُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َهَها وماهيََّتها ؛ فإنُه َ أحَد يَ ْعَلُم أ ََّ اإلنسا ََ ِلَم صاَر يُ ْبِصُر من عيَنيِه َو يبصرُ  بغيرهما ؛ وما الشيءُ  ُكن ْ
ُههُ  الذي يصيُر به اإلنسا َُ ُمْبِصراً ؛ وكيَف حقيقُة البصِر ، فأعَلَم اهللُ تعالى أ ََّ َخْلقاً من َخْلِقِه َ ُيْدَرُك ُكن ْ

 !َو يحيطو ََ بعلمِه ؛ فيكَف يحيطو ََ باهلِل؟
يَة في اآلخرِة ؛ أل َ معنى الرؤيِة غيُر معنى فَمْن َحَمَل اآليَة على هذا التأويِل ؛ لم يكن فيِه ما يَ ْنِفي الرؤ 

رين . اإلحاُِة بحقيقة الشيء إ ََّ اإِلْدرَاَك إذا ُقِر ََ باْلَبَصِر ؛ َكا ََ اْلُمَراُد ِمْنُه الرُّؤيَُة ، : )وقال بعُض المفسط
أْدرَْكُت بُأْذِني ؛ َوَسِمْعُت بُأُذِني : َقاُل أْدرَْكُت بَبَصِري ؛ َورَأْيُت بَبَصِري ، بَمْعًنى َواحٍد ، َكَما ي ُ : فَِإنَُّه يُ َقاُل 

 (.، بَمْعًنى َواِحدٍ 
َفَة ؛ وأدرَك : اللُُّحوُق ؛ نحُو قوِلَك : وأصُل اإِلْدراِك : قالوا  أدركُت زما ََ فال ٍَ ؛ وأدرَك فال ٌَ أبا َحِني ْ

صِر الشيَء وُلُحوُقهُ بِه بُرْؤيَِتِه إيَّاهُ ، إَ أنهُ وإدراُك الب. الزرَع والثمرَة ؛ وأدرَك الغالُم إذا َلِحَق َحاَل الرطَجالِ 
َ َيْمَتِنُع أ َ تكو ََ هذه اآليُة عامًَّة من جهِة اللفظ والمراُد منها الخُصوُص تَ ْوِفيقاً بين هذه اآليِة وبين قولِه 

َوُهَو اللَِّطيُف } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى [. 66-66: القيامة ]{ِإَلى رَب طَها نَاِظَرٌة * ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة } : تعالى 
ُر بمصاِلحهم{ اْلَخِبيُر   .؛ أي اللَّطْيُف بعبادِه في التَّدبيِر ، اْلَخبي ْ
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َها َوَما َأنَا َعَلْيُكْم ِبَحِفي  ( 606)ٍظ َقْد َجاءَُكْم َبَصاِئُر ِمْن رَبطُكْم َفَمْن َأْبَصَر فَِلنَ ْفِسِه َوَمْن َعِمَي فَ َعَلي ْ

 
. ؛ أي جاءَُكْم اْلُقْرآ َُ الذي فيه اْلبَ يَا َُ { َقْد َجآءَُكْم َبَصآِئُر ِمن رَّبطُكْم َفَمْن َأْبَصَر فَِلنَ ْفِسِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ةُ اْلبَ ي طَنةُ ، َفَمْن أْبَصَر فَِلنَ ْفِسِه نفعهُ ، : والَبَصاِئُر  َرِة ؛ وهي اْلُحجَّ ؛ عِن اْلَحقط { ْن َعِمَي َومَ } َجْمُع اْلَبِصي ْ
َها } َوالُقْرآ َِ ؛  ؛ أي بَرِقْيٍب أْحَفُظ { َوَمآ َأنَْا َعَلْيُكْم ِبَحِفيٍظ } ؛ فَ َعَلى نفسِه َضَرُر ذلَك ، { فَ َعَلي ْ

 .أعماَلُكم وأجازيكم عليها ، فإ ََّ اهللَ يجازيُكم على أعماِلكم
وَل بيَنكم وبيَن إْضَرارُكْم بأنفسكم ، وإنَّما أنا رسوٌل ُأبَ لطُغُكْم لسُت عليكم بَحِفْيٍظ فَأحُ : معناهُ : َوِقْيَل 

ََِت رَبُكْم وهو الحفيٌظ عليكم ، َ يخَفى عليِه شيٌء من أعمالكم  .رَسا
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 ( 606)وََكَذِلَك ُنَصرطُف اآْليَاِت َوِليَ ُقولُوا َدَرْسَت َولُِنبَ ي طَنُه ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمو ََ 

 
أي ِمْثَل ما َصرَّفْ َنا اآليَاِت وبيَّناها فيما تُِلَي { وََكذاِلَك ُنَصرطُف اآليَاِت َولِيَ ُقوُلوْا َدَرْسَت } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ 

َتْخَتِلُقهُ من تِْلَقاِء نَ ْفِسَك ، َولَئالَّ يَ ُقوُلوا : عليَك ؛ ُنَصرطُف اآليَاِت ونُ بَ ي طنُ َها في المستقبِل لَِئالَّ يقولُوا 
ة . ذاَكْرَت أهَل الكتاب: فمعناهُ ( َداَرْستَ )ومن قرأ . َرْسَت ؛ أي قَ َرْأَت ُكُتَب أهِل الكتابدَ  وكا َ أهُل مكَّ

ةَ : يقولو َ  َْ َرانِي َّْيِن ِبَمكط  .إنَّما يَ تَ َعلَُّمُه ِمن َجبٍر وَيَسار ؛ وَكانا ُغالَمين َعب ْ
لُ ( َدَرْستَ )َومعنى  : أي قَارَأَت أهَل الكتاب ( َداَرْستَ )وَها عليَنا ، ومعنى أَدَرْسَت هذه األخباَر التي تَ ت ْ

 .تَ َعلَّْمَت منُهم وقرأَت عليهم وقرأوا عليكَ 
بفتح الدال والرَّاء ( َدَرَستْ : )أي قُ رطْيَت َوتُِلْيَت ، وقرأ الحسُن وابن عامر ويعقوب ( ُدرطْستَ : )وقرأ قتادةُ 

بضمط الراء ؛ ( َدُرْستَ : )ْت واْنَمَحْت َواْنَمَضْت ، وذكر األخفُش تَ َقاَدمَ : والسين وَجْزِم التاء ؛ يعني 
ين من ( َدَرسَ : )وقرأ ابُن مسعوٍد واألعمُش . َدَرْسَت ؛ إَ أ َ َضمَّ الراِء أشدُّ مبالغةً : ومعناها  بفتح السط

 .غيِر تاء ؛ يعنو ََ النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم
 .؛ أي َولُِنبَ يطَن اْلُقْرآ ََ والتصريَف ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمو ََ { بَ ي طَنُه ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمو ََ َولِنُ } : قَ ْوُلُهٌْ تَ َعاَلى 
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 ( 601)اتَِّبْع َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمْن رَبطَك ََ ِإَلَه ِإََّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن 

 
ُد بما أُنزل إليَك من اْلُقْرآ َِ من َحاللِه { َك ِمن رَّبطَك اتَِّبْع َمآ ُأوِحَي ِإَليْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي اْعَمْل يا ُمَحمَّ

َّ ُهَو } وَحرامِه ؛  ؛ أي اتْ رُْكُهْم في { َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ أنْ َزَلهُ { َ ِإَلَه ِإ
 .أِعرْض عنهم اْسِتْجَهاًَ َلهم: معناُه : َوِقْيَل . وهذا منسوٌخ بآيِة السَّيفِ . َضاَلَلِتِهمْ 

(0/0) 

 

 ( 606)َوَلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَُكوا َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل 

 
َوَما َجَعْلَناَك } هللُ َلَوف ََّقُهْم إلى اإلْيما َ ، ؛ أي لو شاَء ا{ َوَلْو َشآَء اللَُّه َمآ َأْشرَُكوْا } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 
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؛ أي وما أَمْرنَا أ َ تُ ْلِزَمُهْم { َوَمآ َأنَت َعَلْيِهم ِبوَِكيٍل } ؛ أي َيْمنَ ُعُهْم عما يضرُّهم ، { َعَلْيِهْم َحِفيظاً 
الذي يَ ْقِدُر على ِفْعِل هذا ،  اإلْيما ََ شاُءوا أم أَبوا ، فإنََّك َ يُْمكنَك أ َْ تفعَل ذلك بهم ، وإنَّما هو

 .ولكنَُّه لم يفعْل حتى َ يزوَل التكليفُ 
ْيٍل َختالِف معناهما ، فإ َ اْلَحاِفَظ للشيِء هو الذي َيُصونُُه عما َيُضرُُّه ،  ِْ وإنَّما َجَمَع بين َحِفْيٍظ وَوِك

 .واْلوَِكْيُل بالشيء هو الذي َيْجِلُب الخيَر إليه
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َلُهْم ُثمَّ ِإَلى رَبطِهْم وا الَِّذيَن َيْدُعو ََ ِمْن ُدو َِ اللَِّه فَ َيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك زَي َّنَّا ِلُكلط ُأمٍَّة َعمَ َوََ َتُسبُّ 
 ( 606)َمْرِجُعُهْم فَ يُ َنبطئُ ُهْم ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلو ََ 

 
؛ وذلك حيَن قاَل اهللُ { الَِّذيَن َيْدُعو ََ ِمن ُدو َِ اللَِّه فَ َيُسبُّوْا اللََّه َعْدواً ِبَغْيِر ِعْلٍم  َوََ َتُسبُّواْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َلْو َكا ََ َه اُؤَِء آِلَهًة مَّا َوَرُدوَها * ِإنَُّكْم َوَما تَ ْعُبُدو ََ ِمن ُدو َِ اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم َأنُتْم َلَها َواِرُدو ََ } : تعالى 
ُد عن َسب آِلَهتنا وَعْيبها : قال المشرِكو ََ [ 66-66: األنبياء ]{وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدو ََ  لئن َلْم تَ ْنَتِه يَا ُمَحمَّ

أي َ َتُسبُّوا معبوَدهم الذي يعبدونَه من دو َ اهلِل . َلَنُسبَّنَّ إلهَك الذي تعبدهُ ، فأنزَل اهللُ تعالى هذه اآليةَ 
 .ْدواً وظُْلماً فَ َيُسبُّوا اهللَ عَ 

. ُنِصَب على إرادة الالم ؛ أي َيُسبُّو ََ بالَعْدو: ويقال . على المصدر ؛ أي يَ ْعُدو ََ َعْدواً ( َعْدًوا)وُنصَب 
 .أي بَجْهِلِهْم يحملهم الَغْيُظ على أ َ َيُسبُّوا معبودَكم{ ِبَغْيِر ِعْلٍم } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

ا أراد أ َ يَْأُمَر غيَره بالمعروِف ، ويَ ْعَلُم أ ََّ المأموَر يقُع بذلك فيما هو وفي هذا دليٌل على أ َ اإلنسا ََ إذ
ولى أ َ َ يَْأُمُرهُ ويتركه على ما هو فيهِ  َْ َْ ا هو فيه من َشْتٍم أو ضرٍب أو قَ ْتٍل ، كا َ اأَل وقرأ . أشدُّ ِممَّ

َكا ََ اْلُمْسِلُمو ََ َيُسبُّو ََ أْصَناَم : )قال قتادُة و . أي أْعَداًء ؛ ُنصَب على الحالِ ( َعُدواا بَغْيِر ِعْلمٍ : )بعُضهم 
 (.اْلُكفَّار ، فَ نَ َهاُهُم اهللُ تَ َعاَلى َعْن ذِلَك ِلَئالَّ َيُسبُّوا اهللَ ، فَإن َُّهْم قَ ْوٌم َجَهَلةٌ 

َك وعمَلَك ؛ زَي َّنَّا َلهم ديَنهم ؛ أي كما زيَّنا لك ِدينَ { َكَذِلَك زَي َّنَّا ِلُكلط ُأمٍَّة َعَمَلُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
الذي يعملوَنه بَمْيِل الطَّباِئع إليِه ُمَجازَاًة َلهم على ِفْعِلِهْم ،  { َكَذِلَك زَي َّنَّا ِلُكلط ُأمٍَّة َعَمَلُهْم } وعمَلهم ، 

َها ِبُكْفِرِهْم } : كما قاَل تعالى  ثُمَّ ِإَلى رَبطِهْم } : تَ َعاَلى  َوقَ ْولُهُ [. 666: النساء ]{َبْل ََُبَع اللَُّه َعَلي ْ
؛ { ِبَما َكانُوْا يَ ْعَمُلو ََ } ؛ فيجزَِيهم ؛ { فَ يُ َنبطئُ ُهْم } ؛ أي مصيُرهم وُمنقلَبهم إلى اهلِل تعالى ، { مَّْرِجُعُهْم 
نيا  .في الدُّ
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ِمُننَّ ِبَها ُقْل ِإنََّما اآْليَاُت ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْشِعرُُكْم َأن ََّها ِإَذا َوَأْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد َأْيَمانِِهْم َلِئْن َجاَءتْ ُهْم آَيةٌ َليُ ؤْ 
 ( 606)َجاَءْت ََ يُ ْؤِمُنو ََ 

 
ْجتَ َهُدوا في ؛ أي َحَلُفوا باهلل وا{ َوَأْقَسُموْا بِاللَِّه َجْهَد َأْيَمانِِهْم َلِئن َجآَءتْ ُهْم آَيٌة لَّيُ ْؤِمُننَّ ِبَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

قن بها{ َلِئن َجآَءتْ ُهْم آَيٌة } المبالغِة في اليمين  ِتَك ليصدط وَعَنوا باآليِة اآليات التي كانوا . أي عالمٌة ِلُنبُ وَّ
ُد { ُقْل } يقترحوَنها عليه ،  ؛  ؛ إ ََّ َمِجْيَء اآلياِت ِمن عند اهللِ { ِإنََّما اآليَاُت ِعنَد اللَِّه } : ؛ َلهم يا ُمَحمَّ

 .إ َ َشاَء أنزَلها وإ َ شاء لم يُ ْنزِْلَها ، وإنما يُ ْنِزُل على َحْسب المصلحةِ 
؛ أي وما يدريكم { َأن ََّهآ ِإَذا َجآَءْت ََ يُ ْؤِمُنو ََ } ؛ خطاٌب للمؤمنين ؛ { َوَما ُيْشِعرُُكْم } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

َقاَوةِ أيُّها المؤمنو َ ؛ أن ََّها إذا َجاَءْتهم ََ يُ ْؤِمُنو   . ََ ِلَما سبَق َلهم في ِعْلِم اهلِل تعالىل من الشَّ
وقرأ . {ََ يُ ْؤِمُنو ََ } : بالكسر على اَبتداِء ؛ وخبرهُ ( إن ََّها: )وقرأ مجاهُد وقتادة وأبو عمٍرو وابُن كثير 

ََ : )وقرأ ابُن عامٍر وحمزةُ . ُنو ََ َلَعلََّها إذا َجاَءْت ََ يُ ْؤمِ : الباقو َ بالفتِح ؛ ومعناُه عند الخليل وِسْيبَ َوْيِه 
َة أن ََّها إذا َجاَءْت ََ تُ ْؤِمُنو ََ ( تُ ْؤِمُنو ََ  وقرأ . بالتاء على ُمَخاََُبِة الكفَّار ؛ أي َوَما ُيْشِعرُُكْم يا أهَل َمكَّ

 (.َوَما ُيْشِعرُُكْم أن ََّها إذا َجاَءتْ ُهْم ََ يُ ْؤِمُنو ََ : )وقرأ األعمُش . الباقو َ بالياء
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ُُْغَيانِِهْم يَ ْعَمهُ   ( 660)و ََ َونُ َقلطُب َأْفِئَدتَ ُهْم َوَأْبَصاَرُهْم َكَما َلْم يُ ْؤِمُنوا ِبِه َأوََّل َمرٍَّة َوَنَذرُُهْم ِفي 

 
ُهْم وأبصارَهم  {َونُ َقلطُب َأْفِئَدتَ ُهْم َوَأْبَصارَُهْم َكَما َلْم يُ ْؤِمُنوْا ِبِه َأوََّل َمرٍَّة } : قَ ْوَلُه تَ َعاَلى  َْ ُرُك أْفِئَدَت ؛ أي نَ ت ْ

َقِلَبًة كما هي في الحيرِة التي بهم ؛ والغفلِة التي فيهم ؛ فال نُ َوف طُقُهْم مجازاًة َلهم فالَ يؤمنو َ  َكَما َلْم } ُمن ْ
 .أي أوََّل ما رَأوا من اآلياتِ { يُ ْؤِمُنوْا ِبِه َأوََّل َمرٍَّة 

أفئدَتهم وأبصارَهم على َجْمِر جهنَّم وناِرها ؛ جزاًء على تَ ْرِك اإلْيما َ وعقوبًة عليِه َونُ َقلطُب : معناه : َوِقْيَل 
رُُكُهْم في ضاَلَلِتِهْم يتحيَّرو َ ويتردَّدو َ{ َوَنَذرُُهْم ِفي ُُْغَيانِِهْم يَ ْعَمُهو ََ } ،   .؛ أي نَ ت ْ
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لََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُ ُباًل َما َكانُوا ِليُ ْؤِمُنوا ِإََّ َأ َْ َيَشاَء َوَلْو َأن ََّنا نَ زَّْلَنا ِإلَْيِهُم اْلَماَلِئَكَة وَكَ 
 ( 666)اللَّهُ َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْجَهُلو ََ 

 
َتى َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُ ُبالً مَّا َكانُواْ َوَلْو َأن ََّنا نَ زَّْلَنآ ِإَلْيِهُم اْلَمالِئَكَة وََكلََّمُهُم اْلَموْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َّ َأ َ َيَشآَء اللَُّه  َة من المستهزئيَن ، وهم { ِليُ ْؤِمُنوْا ِإ الوليُد بُن : ؛ نزَلْت هذه اآليُة في رْهٍط من أهِل مكَّ
ُد ؛ ابْ َعْث لنا بعَض موتَانا : وا قال. المغيرِة ؛ والعاُص بُن وائٍل ؛ واألسوُد بُن عبِد يَ ُغوَث ؛ وغيُرهم يا ُمَحمَّ

أحقٌّ ما تقوُل أم باٌُل ؟ فنؤِمُن ِبَك ، وأرنَا المالئكَة يشهدو َ أنََّك رسوُل اهلِل ، : حتى نسأَلهم عنَك 
 .فأنزَل اهللُ تعالى هذِه اآليةَ . على ما تقوُل إنه الحقُّ  -أي َكِفيالً  -واْئِتَنا باهلِل والمالئكة َقبْيالً 

تَك كما سألوَك ، { َوَلْو َأن ََّنا نَ زَّْلَنآ ِإَلْيِهُم اْلَمالِئَكَة } : ومعناها  هادِة على نبوَّ وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى } معاينًة للشَّ
باِع وسائر {  بأنَك رسوُل اهلِل ، وأ ََّ الُقْرآ ََ كالمهُ ، وَجمعنا عنَدُهم كلَّ شيء من الطَّيِر والوحوِش والسط

ُد ، ما كانوا لِيُ ْؤِمُنوا بَك إَ أ َ يُ َوف طَقُهُم اهللُ لإلْيما َِ ، الدوا ِة ما تقوُل يا ُمَحمَّ } ب َكِفيالً يكلُفو َ بصحَّ
 .؛ أ ََّ اهللَ قادٌر على ذلك{ َولَ اِكنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْجَهُلو ََ 

بْيالً يقابُِلهم ويواجههم ِمن اْلمُ ( قُ ُبالً )ويجوُز أ َ يكو َ معنى  َْ جماعٌة على معنى أ َ : َقابَ َلِة ، ويقاُل أي َق
بكسِر ( ِقَبالً : )قرأ أهُل المدينِة والشاِم . الُقُبَل جمُع القبيِل ، والَقبْيُل جمُع القبيلِة ؛ كسفينِة وُسُفنٍ 

ماُء والطير والوحوُش أ َ مُ : القاف وفتِح الباء ؛ أي ُمَعايَ َنًة ؛ والمعنى  ُهْم األرُض والسَّ قَ ت ْ َْ داً لو نَاَط َحمَّ
 .رسوُل اهلِل ، وأ َ ما أتَاُكم به حقٌّ ، قالوا َلهم ذلك معاينًة وُمَشافَ َهًة ؛ ما كانوا ليؤمُنوا إَ أ َْ َيَشاَء اهللُ 
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ْنِس َواْلِجنط يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإَلى بَ ْعٍض زُْخُرَف الْ  ُِيَن اإْلِ َقْوِل ُغُرورًا َوَلْو وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلط نَِبيٍّ َعُدواا َشَيا
 ( 666)َشاَء رَبَُّك َما فَ َعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يَ ْفتَ ُرو ََ 

 
يَن اإِلْنِس َواْلِجنط } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ُِ أي كما جعلَنا لَك وألُمَِّتَك { وََكَذاِلَك َجَعْلَنا ِلُكلط نِِبيٍّ َعُدّواً َشَيا

َمَك من األنبياِء وُأَمِمِهْم َعُدّواً أعداًء مثَل أبي جهٍل وأصحابه ،   ْينَ )و. كذلك جعلنا ِلَمْن تقدَّ ُِ نصَب ( َشَيا
ً ثانياً ( َعُدّواً )على البدِل من  راً لُه ، ويجوُز أ َ يكو َ َمْفُعَو  .ومفسط

َم ُجْنَدهُ َفرِيْ َقْيِن ، فَ بَ َعَث َفرِ : )قال ابُن عبَّاس في معنى هذه اآليِة  سَّ َْ ُهْم إَلى اإلْنِس ؛ إ ََّ إبِْلْيَس َق ْيقاً ِمن ْ
يُن اْلِجنط يَ ْلَتِقي بَ ْعُضُهْم ببَ ْعِض ، فَ يَ ُقوُل بَ ْعُضُهْم ِلبَ ْعٍض . َوَفرِْيقاً إَلى اْلِجنط  ُِ ُِْيُن اإِلْنِس َوَشَيا : َفَشَيا

َهَواِت َواللَّذاِت ، َوِمْن  ِقَبِل اْلَمَراِكب َواْلَمالَبِس َوالطََّعاِم أْضَلْلُت َصاحِبي بَكَذا وََكذا ، أتَ ْيُتُه ِمْن ِقَبِل الشَّ
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َراب ، فَإ َْ أْعَياِني ِمْن َوْجٍه أتَ ْيُتهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر ، فَأْضِلْل َصاِحَبَك ِبمْثِلهِ   (.َوالشَّ
م إلى بعٍض ؛ أي يُ ْلِقي بعُضهم إلى بعٍض ويُْمِلي بعُضه{ يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإَلى بَ ْعٍض } : َفذِلَك قَ ْولُُه تَ َعاَلى 

هُ الذي يكو َُ فيه تَ ْزيْيُن األعماِل القبيحة{ زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً } ؛  ُغُروراً } : َوقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ؛ أي اْلُمَموَّ
 .يُ ْغُرو ََ به ُغُروراً : ُنصَب على المصدِر ؛ كأنه قاَل { 

رين  ْيَن اْسٌم ِلكُ : )وذهَب بعُض المفسط ُِ ُِْينُ إَلى أ ََّ الشََّيا (. لط َعاٍت ُمَتَمرطٍد ؛ ِمَن اْلِجنط َوِمَن اإِلْنِس َشَيا
َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوُهَو ِفي : " كما ُروَي عن أبي ذرٍّ رضي اهلل عنه قال 

ْذ باهلِل ِمْن : " فَ َقاَل ِلي اْلَمْسِجِد ، فَأَمَرِني أ َْ ُأَصلطي رَْكَعتَ ْيِن ؛ َفَصلَّْيُت َوَجَلْسُت إلَْيِه ؛  يَا َأبَا ذرٍّ ؛ تَ َعوَّ
ْيِن اإلْنِس َواْلِجنط  ُِ ْيَن؟: فَ ُقْلُت ". َشَيا ُِ أَوَما تَ ْقَرْأ قَ ْوَلُه تَ َعاَلى : " فَ َقاَل ! يَا َرُسوَل اهلِل ؛ أَوِمَن اإلْنِس َشَيا

يَن اإِلْنِس َواْلِجنط } :  ُِ  ". ؟ { َشَيا
؛ أي لو شاَء ربَُّك أ َ َيْمَنَع الشياُين من اْلَوْسَوَسِة َما فَ َعُلوُه ، { َوَلْو َشآَء رَبَُّك َما فَ َعُلوُه } :  قَ ْوُلُه تَ َعاَلى

َفَذْرُهْم َوَما يَ ْفتَ ُرو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ولكن َيْمَتِحُن ِعَباَدهُ بما يعلُم أنه أبلُغ في الحكمِة وأجزُل في الثواب
 .ُهْم َواْفِتَرائِِهِم وَكِذبِهْم على استجهاَِتهم ، فإنطي القادُر عليهم؛ أي اتْ رُكْ { 
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 ( 666) َولَِتْصَغى ِإلَْيِه َأْفِئَدُة الَِّذيَن ََ يُ ْؤِمُنو ََ بِاآْلِخَرِة َوِليَ ْرَضْوُه َوِليَ ْقَترِفُوا َما ُهْم ُمْقَترُِفو ََ 

 
؛ أي يُوِحي ( ُغُروراً )عطٌف على { ِه َأْفِئَدةُ الَِّذيَن ََ يُ ْؤِمُنو ََ بِاآلِخَرِة َولِيَ ْرَضْوُه َولَِتْصَغى ِإلَيْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وَل بَ ْعُضُهْم إَلى بَ ْعٍض زُْخُرَف اْلُقْوِل الُغُرور ، َولَِتِمْيَل إليه أفئدُة الذين َ يُِقرُّو ََ بالبعِث ، ولكن يَ ْرُضوا الق
اقْ تَ َرَف ُفاَل ٌَ ذْنباً ؛ إذا : إلْثِم ؛ وهو ما ُقِضَي عليهم في اللَّوِح اْلَمْحُفوِظ ، يقاُل الزخرف وَيْكَتِسُبو ََ من ا

بضمط التاِء وكسِر الغين ؛ ( َولُِتْصِغيَ : )وقرأ النخعيُّ . أي لَِيْخَتِلُقوا َوَيْكِذبُوا( ِليَ ْقَترُِفوا)معنى : َوِقْيَل . َعِمَلهُ 
إ ََّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َكا ََ ُيْصِغي اإِلنَاَء : " إلَماَلُة ؛ ومنُه الحديث ا: أي َتِمْيُل ، اإلْصَغاُء 

ْلِهرَِّة  ِْ  ". ِل
أي فَ ْلَيْكَتِسُبوا ما هم { َوِليَ ْقَترُِفوْا َما ُهم مُّْقَترُِفو ََ } . جمُع فُ َؤاٍد ؛ مثُل أْغرَِبٍة َوُغَرابٍ : واألْفِئَدُة 

اقْ تَ َرَف ُفاَل ٌَ َماًَ ؛ أي اْكَتَسَبُه ، وقَارَْفُت : يقال (. َوِليَ ْعَمُلوا َما ُهْم َعاِمُلو ََ : )بُن زيٍد وقال ا. ُمْكَتِسُبو ََ 
َوْليَ ْرَضْوهُ : )وَمن قرأ [. 66: الشورى ]{َوَمن يَ ْقَتِرْف َحَسَنًة } : أي َواقَ ْعُتُه ؛ قاَل اهلل تعالى : األْمَر 

 .التهديُد ؛ أي اْعَمُلوا ما ِشْئُتمْ : على لفِظ األمِر ، فمعناُه  بجزِم الالم( َوْليَ ْقَترُِفوا
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َناُهُم اْلِكتَ  َر اللَِّه َأبْ َتِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي َأنْ َزَل ِإَلْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّاًل َوالَِّذيَن آتَ ي ْ اَب يَ ْعَلُمو ََ َأنَُّه ُمنَ زٌَّل َأفَ َغي ْ
 ( 666)َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَترِيَن  ِمْن رَبطَك بِاْلَحقط 

 
َر اللَِّه َأبْ َتِغي َحَكماً َوُهَو الَِّذي َأنَ َزَل ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّالً } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ وذلك أ َ نَ َفراً من { َأفَ َغي ْ

َة قالوا  ُد ؛ اْجَعْل بيَننا وبينَك َحَكماً : أهِل مكَّ . من اليهوِد والنََّصارى ، فإنَّهم قرأوا الُكُتَب قبلكَ  يَا ُمَحمَّ
 .فأنزَل اهللُ هذه اآليةَ 

ُد : ومعناها  َر اهلِل أُلُب رَبّاً ومعبوداً ُيَساِوي ُحْكُمُه ُحْكَم اهلِل ؛ فأجعلُه َحَكماً َوُهَو : ُقْل َلهم يَا ُمَحمَّ أفَ َغي ْ
َْ إلَْيُكْم القرآ َ ُمَفصَّالً مب  .ُمتَ َفرطقاً سورًة سورًة ؛ وآية آيةً : ويقاُل . يَّناً أمَرهُ ونَ ْهَيهُ بلغٍة َتعرفونَهاالَِّذي أنزَل

َناُهُم اْلِكَتاَب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  يَ ْعَلُمو ََ َأنَّهُ } ؛ أي الت َّْورَاَة ؛ هم َعْبُداهلِل ْبُن َساَلٍم وأصحابُه ؛ { َوالَِّذيَن آتَ ي ْ
م َلهم من البَشاَرِة في ُكُتبِهْم بأ ََّ اهلل يبعُث في آِخِر الزما َِ { زٌَّل مطن رَّبطَك ُمن َ } ؛ أي اْلُقْرآ َُ ؛ {  ؛ بما تقدَّ

؛ أي بَما أقام َلهم من البراهيِن { بِاْلَحقط } : وقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . نَِبيّاً من وْلِد إسماعيَل ، ويُ نَ زطُل عليه اْلُقْرآ ََ 
 .على ذلك

اكطْيَن في أنَّهم يعلمو ََ ذلك{ َفالَ َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَترِيَن } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ُد من الشَّ . ؛ أي َ َتُكوَننَّ يا ُمَحمَّ
َ َتُكوَننَّ أيها الجاهُل بَأْمِر : هذا خطاٌب لِلنَِّبيط صلى اهلل عليه وسلم والمراُد به غيُره ، كأنه قال : ويقاُل 

ٍد صلى اهلل عليه و  يَن في أمرهِ ُمَحمَّ اكط زَّلٌ : )وقرأ الحسُن واألعمش وابُن عامٍر وحفُص . سلم من الشَّ ( ُمن ْ
 .بالتشديِد من الت َّْنزِْيِل ؛ ألنه أُْنِزَل ُنُجوماً مرًَّة بعد مرٍَّة ، وقرأ الباقو ََ بالتخفيِف من اإلنْ َزالِ 
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ْت َكِلَمُت رَبطَك ِصْدقًا َوَعْدًَ ََ ُمَبدط  ِميُع اْلَعِليُم َوَتمَّ  ( 666)َل ِلَكِلَماِتِه َوُهَو السَّ

 
ِل ِلَكِلَماِتِه } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  َّ ُمَبدط ْت َكِلَمُت رَبطَك ِصْدقاً َوَعْدًَ  : ؛ قرأ أهُل الكوفة ويعقوُب { َوَتمَّ

ة على َوْجِه : اآلية  ومعنى. على الجمعِ ( َكِلَماتُ : )على التوحيِد ، وقرأ الباقو َ ( َكِلَمةُ ) َوَتمَّ إلزام الحجَّ
ًَ )أي ُمْخبَ ُرُه على ما أْخبَ َر به فيما وَعَد وأْوَعَد ، و( ِصْدقاً )قولُه . الحكمة ، ََ ينقصا َ في ذلك أي ( َعْد

ِل ِلَكِلَماِتِه } أْحَكاُمهُ كلُّها عدٌل ، و  وإ َْ  -اليهوَد والنصارى  أي َ ُمَغي طَر ِلُحْكِمِه وِديِْنِه ، فإ َ{ َّ ُمَبدط
 .لن يُْمِكنَ ُهْم أ َ يأتُوا بُحْكٍم حتى يقوَم مقاَم ُحْكِمهِ  -غيَّروا التوراَة واإلنجيَل 

ْت َكِلَمُت رَبطَك } : معناه : َوِقْيَل  داً صلى اهلل عليه وسلم وأ ََّ { َوَتمَّ أي َوَجَب قوُل ربَك بأنه ناصٌر ُمَحمَّ
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نْ َيا } : َعْدًَ ؛ َ ُمَغي طَر لقولِه عاقبَة األمر له ِصْدقاً وَ  : غافر ]{ِإنَّا َلَننُصُر رُُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحيَاِة الدُّ
ِميُع اْلَعِليُم } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى [. 66  .؛ ظاهُر المعنى{ َوُهَو السَّ
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( 661)ْن َسِبيِل اللَِّه ِإ َْ يَ تَِّبُعو ََ ِإََّ الظَّنَّ َوِإ َْ ُهْم ِإََّ َيْخُرُصو ََ َوِإ َْ ُتِطْع َأْكثَ َر َمْن ِفي اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك عَ 
 ( 666)ِإ ََّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 

 
َة كانوا { وَك َعن َسِبيِل اللَِّه َوِإ َ ُتِطْع َأْكثَ َر َمن ِفي اأَلْرِض ُيِضلُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وذلك أ ََّ أهَل مكَّ

إنَّما ذلك ذبُح اهلِل ؛ فهو أَحلُّ : يستحلُّو َ أكَل الميتِة ، وَيدُعو ََ المسلمين إلى أكِلها ، وكانوا يقولو َ 
ا ذبحُتم أنتم بسكاكينُكم ، فأنزَل اهللُ تعالى هذه اآليةَ  أكثَر َمن في  -د يا ُمَحمَّ  -إ َ ُتِطْع : ومعناها . َممَّ

 .أل َ أكثرَهم كفَّار ُضالَّلٌ { َأْكثَ َر َمن ِفي اأَلْرِض } : األرض يصرفوَنَك عن دْيِن اهلل ، وإنَّما قال 
َّ الظَّنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  كط ؛ يتبعونهم فيما : ؛ معناه { ِإ َ يَ تَِّبُعو ََ ِإ إ َ أكثُرهم يتَّبعو ََ أَكابَرُهْم بالشَّ

أنَّهم على الحق ، وإنَّما يعذبو َ على هذا الظنط ؛ ألنَّهم اقْ َتَصُروا على الظَّنط والجهِل " ويظنو َ " يعملو َ 
َّ َيْخُرُصو ََ } وات َّبَ ُعوا أهواَءهم ،  ما قَ َتَل اهللُ أحقُّ أ َ : ؛ أي ما هم إَ َيْكِذبُو ََ في قوِلهم { َوِإ َْ ُهْم ِإ

ا قَ تَ ْلُتْم بسكاكي ؛ أي عن ِدْيِن { ِإ ََّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم َمن َيِضلُّ َعن َسِبيِلِه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ِنكمتأكلوهُ ِممَّ
ٍد واإلسالِم ، وإنَّما قال { َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن } اإلسالِم وشرائعِه ؛  أل ََّ اهلل تعالى ( أْعَلمَ : )؛ بُمَحمَّ

 .ه يعلُم الشيَء من بَ ْعِض جهاتهِ يعلُم الشيَء من كلط جهاتِه ، وغيرُ 
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ا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه ِإ َْ ُكْنُتْم ِبآيَاِتِه ُمْؤِمِنيَن   ( 666)َفُكُلوا ِممَّ

 
ا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قال ؛ ُعِطَف على ما دلَّ عليه الكالُم الذي قبَله ، كأنه { َفُكُلوْا ِممَّ

ا ذُِكَر اْسُم اهلِل َعَلْيِه من الذبائِح ، :  ؛ هذا { ِإ َ ُكنُتْم ِبآيَاِتِه ُمْؤِمِنيَن } ُكونُوا على اْلُهَدى َفُكُلوا ِممَّ
ة إباحتِه وفي أكلهِ   .للترغيب في اعتقاد صحَّ
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ا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَقْد  َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإََّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإلَْيِه َوِإ ََّ َكِثيًرا َوَما َلُكْم َأََّ تَْأُكُلوا ِممَّ
 ( 666)َلُيِضلُّو ََ بَِأْهَوائِِهْم ِبَغْيِر ِعْلٍم ِإ ََّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْعَتِديَن 

 
ا ذُِكَر ا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َّ تَْأُكُلوْا ِممَّ نصب ( أ َْ )؛ يعني من الذبائِح ، وموضع { ْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَما َلُكْم َأ

؛ أي وقد بَيَن لكم َما َحرََّم َعَلْيُكْم من اْلَمْيَتِة { َوَقْد َفصََّل َلُكْم مَّا َحرََّم َعَلْيُكْم } سقطت ، ( في)أل ََّ 
م في سورِة المائدة ِم والخْنزيِر على ما تقدَّ  .والدَّ

: بالفتِح فيهما على معنى ( َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكمْ : )وأهُل المدينة وحفُص قرأ الحسُن وقتادة 
هما جميعاً . فصَّل اهللُ  ( َفصَّلَ : )وقرأ أهُل الكوفِة إَ حفصاً . وقرأ ابُن عامر وابُن كثير وأبو عمٍرو بضمط

بالتخفيف مفتوحاً ؛ يعني َقَطَع الحكَم فيما حرََّم ( َصلَ فَ : )وقرأ عطيُة العوِفيُّ . بالضَّمط ( وُحرطمَ )بالفتح 
 .عليكم

َّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإلَْيِه } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  َص لكم حينئذٍ { ِإ . ؛ أي إَ ما َدعْتُكُم الضرورُة إلى أكلِه ، فقد رَخَّ
َمْيَتَة والذبائَح التي لم يُْذَكِر اسُم اهلِل عليها َعْمداً ، ؛ يعني الكفاَر يأكلو ََ الْ { َوِإ ََّ َكِثيراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

هوات في ذلك َرٍة ، يتَّبعو َ الهَوى والشَّ  .والتي يذبحوَنها آلِلهتهم بال ِعْلٍم عندهم َو َبِصي ْ
ُيِضلُّوَك } : الياء لقوله  ؛ قرأ الحسُن وأهُل الكوفة بضمط { لَُّيِضلُّو ََ بَِأْهَوائِِهم ِبَغْيِر ِعْلٍم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: األنعام ]{ُهَو َأْعَلُم َمن َيِضلُّ } : وقرأ الباقو ََ بفتِحها لقولِه [. 661: األنعام ]{َعن َسِبيِل اللَِّه 
عاِء إلى أكِل اْلَمْيَتِة على وجِه : فمعنى َمن قرأ بضمط الياء [. 666 أنَّهم َيْصرِفُو ََ الناَس عن اْلُهَدى بالدُّ

أي أْعَلُم بعقوبِة المتجاوزين من الحالِل إلى { ِإ ََّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْعَتِديَن } : َداِل واْلِخَداِع ، وقولُه اْلجِ 
 .الحرام
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ْثَم َسُيْجَزْو ََ ِبَما َكانُوا يَ ْقَترُِفو ََ  َُِنُه ِإ ََّ الَِّذيَن َيْكِسُبو ََ اإْلِ ْثِم َوبَا  ( 660) َوَذرُوا ظَاِهَر اإْلِ

 
َُِنُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بُوا ما َحرََّم اهللُ عليكم جهراً َو ِسّراً ، ويقاُل { َوَذُرواْ ظَاِهَر اإِلْثِم َوبَا َْ : ؛ أي َ تَ ْقِر

ر: الزطنَا الظاهَر ، وبباُنِه : أراَد بظاهر اإلْثِم  ، َو يَ َرْونَهُ  فالعرُب كانوا يَ َرْو ََ الزطنا ظاهراً معِصيةً . الزطنا السط
لُه تَ َعاَلى . في اْلِخْفَيِة معصيةً  ُْ ؛ أي إ ََّ { ِإ ََّ الَِّذيَن َيْكِسُبو ََ اإِلْثَم َسُيْجَزْو ََ ِبَما َكانُوْا يَ ْقَترُِفو ََ } : َوقَ ْو
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نيا من المعاِصي  الذين يعملو َ المعصيَة ظاهراً وباُناً َسيُ َعاقَ ُبو ََ في اآلخرِة بما كانوا َيْكِسُبو ََ في الدُّ
 .والفواحشِ 

(0/0) 

 

ُِيَن َلُيوُحو ََ ِإَلى َأْولِ  يَا ا َلْم يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسٌق َوِإ ََّ الشَّ َيائِِهْم لُِيَجاِدلُوُكْم َوِإ َْ َوََ تَْأُكُلوا ِممَّ
َُْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكو ََ   ( 666)َأ

 
ا َلْم يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه } :  قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  : روَي عن عبِداهلل بن عمَر . ؛ يعني الذبائح{ َوََ تَْأُكُلوْا ِممَّ

َها ، فَأَمَر اْبُن ُعَمَر ُغاَلَمُه أ َْ يَ ُقوَم ِعْندَ )  ُه ، فَإذا َجاءَ أنَُّه أَتى ُحّراً َذَبَح َشاًة َنِسَي أ َْ َيْذُكَر اْسَم اهلِل َعَلي ْ
َها اْسَم اهلِل ، َفالَ َتْشَتِري: إ ََّ اْبَن ُعَمَر يَ ُقوُل : إْنِسا ٌَ َيْشَتِري ِمْنُه قَاَل   (.إنَُّه َلْم يُْذَكْر َعَلي ْ

َّ أ َ أكثَر أهل العلِم على أ َ نسياِنها ََ يوجُب (. إذا تَ َرَك التَّْسِمَيَة نَاِسياً ؛ َلْم تُ ؤَْكلْ : )وقال ابُن سيريَن  إ
إ َْ تَ َرَك التَّْسِمَيَة نَاِسياً : )هكذا ُروَي عن َعِليٍّ وابن عبَّاس ومجاهٍد وعطاء وابِن المسيطب ؛ قالوا . مَ التحريْ 

 (.فاً ََ بَْأَس بَأْكِلَها ؛ أَل ََّ ِخطَاَب اآلَيِة يَ تَ َناَوُل اْلَعاِمَد ، إِذ النَّاِسي ِفي َحاِل ِنْسَياِنِه ََ َيُكو َُ ُمَكلَّ 
المذبوَح بغير : إ َْ ترَك التسميَة ، َوِقْيَل : َوقْيَل . ؛ أي إ ََّ أكَلهُ لفسقٌ { َوِإنَّهُ َلِفْسٌق } : تَ َعاَلى  َوقَ ْولُهُ 

: األنعام ]{َأْو ِفْسقاً ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه } : تسميِة اهلل ِفْسٌق فيه حيَن ُذبَح على غيِر وجه الحقط ؛ كقولِه 
666.] 

ُِيَن َلُيوُحو ََ ِإَلى َأْولَِيآِئِهْم ِلُيَجاِدلُوُكْم } : َلى قَ ْوُلُه تَ َعا َيا ؛ أي إ ََّ الشياُين ِليُ َوْسِوُسو ََ ألولياِئهم { َوِإ ََّ الشَّ
ة ؛ كانوا : من اإلْنِس ؛ وهم  أبُو اأَلْخَوِص اْلَخثْ َعِميُّ َوَبِدْيُن اْبُن َوْرقَاَء اْلُخَزاِعيُّ وَغيُرهما من أهِل مكَّ

إْلَقاُء اْلَمْعَنى إَلى الن َّْفِس ِفي : والَوْحُي . ِصُمو ََ النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم في أكل اْلَمْيَتِة َواْسِتْحالَِلَهاُيَخا
َُْعُتُموُهْم } اْلِخْفَيِة ،  ؛ { ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكو ََ } ؛ في أكِل اْلَمْيَتِة واستحالِلها من غير اضطراٍر ، { َوِإ َْ َأ

 .مْ مثْ ُلهُ 

(0/0) 

 

َناُه َوَجَعْلَنا َلهُ نُورًا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمْن َمثَ ُلُه ِفي الظُُّلَماِت لَيْ  َها  َأَوَمْن َكا ََ َمْيًتا فََأْحيَ ي ْ َس ِبَخارٍِج ِمن ْ
 ( 666)َكَذِلَك زُيطَن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلو ََ 
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َناُه َأَو مَ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ار ْبِن يَاِسٍر ، َوأِبي : )، قال ابُن عبَّاس { ن َكا ََ َمْيتاً فََأْحيَ ي ْ نَ َزَلْت ِفي َعمَّ

: ومعنى اآليِة على القوِل اأَلوَّل . إ ََّ المراَد باآلية النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم وأبو َجْهلٍ : ويقاُل (. َجْهلٍ 
؛ وهو نوُر الُقْرآ َِ واإلْيَما َِ { َوَجَعْلَنا َلهُ نُوراً } واإلسالِم ،  أَوَمْن َكا ََ كافراً ، فهديناُه إلى المغفرةِ 

{ َكَمن مَّثَ ُلُه ِفي الظُُّلَماِت } ؛ يضيُء بذلك النور فيما بين النَّاِس ؛ { َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس } والحكمِة ؛ 
َها لَْيَس } ؛ أي َكَمَثِل َمن هو في الضَّالَلة وظُُّلَماِت الكفِر ،   .؛ أَبداً { ِبَخارٍِج مطن ْ

: اْلِمْثُل زائٌد ؛ تقديره : وقال بعُضهم . بيََّن اهللُ تعالى بهذه اآليِة أ ََّ أبا َجْهٍل ليَس بخارٍج من الضَّاللة أبداً 
 .َكَمْن في الظُُّلَماتِ 

نَاهُ } : أ ََّ َمْعنَاُه : )وعن ابِن عبَّاس أيضاً  َكَمن } يُرِْيُد َحْمَزَة ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلب {  َأَو َمن َكا ََ َمْيتاً فََأْحيَ ي ْ
َها  أبَا َجْهٍل ؛ َرَمى َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَحْمَزُة َكاِفٌر ، { َمثَ ُلُه ِفي الظُُّلَماِت لَْيَس ِبَخارٍِج مطن ْ

ُفوُت َوبَيِدِه قَ ْوٌس ، فََأقْ َبَل َوُهَو َغْضبا ٌَ َحتَّى َعالَ فَُأْخبَر َحْمَزُة بَما فَ َعَل أبُو َجْهٍل َوُهَو رَاِجٌع ِمْن قً ْنِصِه ي َ 
َه ُعُقوَلَنا َوَسبَّ : أبَا َجْهٍل باْلَقْوِس َوُهَو يَ َتَضرَُّع َوَيْسَتِكْيُن َويَ ُقوُل  داً ، َقْد َسفَّ أَما تَ َرى َما َجاَء بِه ُمَحمَّ

تَ ْعُبُدو ََ اْلِحَجارََة ِمْن ُدو َِ اهلِل ، أنَا َأْشَهُد أ َْ ََ ! َمْن أْسَفُه ِمْنُكْم؟وَ : فَ َقاَل َحْمَزةُ . آِلَهتَ َنا َوَخاَلَف آبَاَءنَا
داً َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  َّ اهللُ َوْحَدُه ََ َشرِْيَك َلهُ ؛ َوأْشَهُد أ ََّ ُمَحمَّ  (.فََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى َهِذِه اآليَةَ . إَلَه إ

؛ أي كما زُيطَن ألبي َجْهٍل عملُه الذي كا َ يعمُل { َك زُيطَن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوْا يَ ْعَمُلو ََ َكَذلِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ْيطَا َُ : )وقال الحسُن . ؛ َكذِلَك زُيطَن لِْلَكاِفرِيَن أعمالُهم مجازاًة َلهم على ُكْفرِهم َّ الشَّ  (.َما زَي َّنَ َها َلُهْم إ
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 ( 666)َنا ِفي ُكلط قَ ْرَيٍة َأَكاِبَر ُمْجِرِميَها لَِيْمُكُروا ِفيَها َوَما يَْمُكُرو ََ ِإََّ بِأَنْ ُفِسِهْم َوَما َيْشُعُرو ََ وََكَذِلَك َجَعلْ 

 
ي ُكلط قَ ْرَيٍة ذا ؛ أي َجَعْلَنا فِ { وََكذاِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكلط قَ ْرَيٍة َأَكاِبَر ُمْجِرِميَها ِلَيْمُكُروْا ِفيَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: َوقيَل . نُور َيمشي به في الناِس ، َكذِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكلط قَ ْرَيٍة رؤساَءها وكبراَء وعظماَء أهِلها ُمْجرِِميَها
ِة عظاُؤهم ُمْجِرِميها ، َكذِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكلط قَ ْرَيةٍ : معناُه  ْمُكُروْا ِفيَها ِليَ } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . جعلنا في أهِل مكَّ

َر أمُرهم إلى أ َ َيمكروا بالتََّكبُِّر وتكذيب الرُسِل ، {  َّ بَِأنْ ُفِسِهْم َوَما َيْشُعُرو ََ } أي لَِيِصي ْ { َوَما َيْمُكُرو ََ ِإ
 .، أ ََّ كلَّ َوبَاَل أمرِهم يرجُع إليهم
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َتى ِمْثَل َما ُأوِتَي ُرُسُل اللَِّه اللَّهُ َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتُه َسُيِصيُب َوِإَذا َجاَءتْ ُهْم آَيٌة قَاُلوا َلْن نُ ْؤِمَن َحتَّى نُ ؤْ 
َفَمْن يُِرِد اللَّهُ َأ َْ يَ ْهِدَيُه َيْشَرْح ( 666)الَِّذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اللَِّه َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َكانُوا َيْمُكُرو ََ 

ْساَلمِ  َماِء َكَذِلَك َيْجَعُل اللَّهُ  َصْدَرهُ ِلإْلِ ًقا َحَرًجا َكأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السَّ  َوَمْن يُِرْد َأ َْ ُيِضلَّهُ َيْجَعْل َصْدرَُه َضي ط
 ( 666)الرطْجَس َعَلى الَِّذيَن ََ يُ ْؤِمُنو ََ 

 
؛ أي إذا جاَءِت { نُ ْؤَتى ِمْثَل َمآ ُأوِتَي ُرُسُل اللَِّه َوِإَذا َجآَءتْ ُهْم آَيٌة قَالُوْا َلن ن ُّْؤِمَن َحتَّى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِة رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه : األكابَر المذكورين ، َوِقْيَل  ة ؛ إذا َجاَءتُ ُهْم دَلٌة واضحة على نُ بُ وَّ أهَل مكَّ
ُق حتى نُعطى من اآلياِت مثَل ما ُأْعِطَي رسُل اهلِل المع: وسلم ؛ قالوا  َئلََ ُنَصدط  .جزاِت والدَّ

ُة حّقاً لكنُت أْوَلى بها منَك ؛ ألنطي أكبُر منَك ِسنّاً : وذلك أ ََّ الوليَد بن المغيرِة قال  َواهلِل لو كانِت النُّبُ وَّ
 ًَ َرِف ؛ َحتَّى إذا  : قاَل َأبُو َجْهٍل : )وقال مقاتُل . وأكثُر منَك ما ُكنَّا  زََحَمَنا بَ ُنوا َعْبِد اْلُمطَِّلب ِفي الشَّ

َنا َوْحٌي َكَما يَْأتِيَ : َكَفَرَسي رَها ٍَ ، قَالُوْا  َّ أ َْ يَْأتِي ْ . هِ ِمنَّا نَِبيٌّ يُوَحى إلَْيِه ، َواهلِل ََ نُ ْؤِمُن بِه َوََ نَ تَّبُعُه أَبداً ؛ إ
 (.فََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى َهِذِه اآليَةَ 

؛ أي هو أعلُم َمن يُ ْرِسُل ومن َيْخَتصُّ بالرسالِة وَمن { َيْجَعُل ِرَسالََتُه اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث } : يقوُل اهللُ تعالى 
ِة النبيط . هو أْهٌل َلها وهذا جواٌب َيمنعهم أ َ يكونوا ُرُسالً حين أِنُفوا أ َ يكونوا أتْ َباعاً للرُّسِل بعد قيام ُحجَّ

 .صلى اهلل عليه وسلم
رسالَة عند َمن يقوُم بأداِئها ، َو يجعُل عند َمن يضيطُع َو يصبُر على بَ يََّن اهللُ تعالى أنه إنَّما يجعُل ال

إنَّما لم يجعِل اهللُ الرسَل في الرؤساِء واألغنياء ؛ أل ََّ الناَس يتبعوَنهم وإ َ لم يأتوا : َوِقْيَل . اْلَمَكارِهِ 
 .وأكابرَ  إنَّما اتَّبعوهم ألنَّهم كانوا رؤساءَ : باْلُحَجِج ، فيقوُل َمْن بعُدهم 

؛ أي سيصيُب الذين اكتَسُبوا اْلُجْرَم َمذلَّةٌ { َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموْا َصغَاٌر ِعنَد اللَِّه } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
 .؛ أي بفكِرهم وتكذيبهم الرسلَ { َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َكانُوْا َيْمُكُرو ََ } وَهَوا ٌَ ثابٌت َلهم عنَد اهلل ؛ 

ُهَما  قال ابن اِر وأبي َجْهلٍ : )عبَّاس َرِضَي اهلل َعن ْ َفَمن يُِرِد اللَّهُ } : فَ َقاَل َعزَّ َوَجلَّ ( ُثمَّ رََجَع إَلى ِذْكِر َعمَّ
ُبوِل اإِلسالم ؛ أي فمن يُِرِد اهللُ أ َ يُ َوف طَقُه لإِلسالم يُوِسَع قَ ْلَبُه َويُ َلي طْنُه ِلقَ { َأ َ يَ ْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلإِلْساَلِم 

 .{َيْجَعْل َصْدرَُه َضيطقاً } ؛ أي أ َ َيْخِذَلهُ ويجعلُه في ضاللِة الكفر ، { َوَمن يُِرْد َأ َ ُيِضلَُّه } ، 
َمْوِضُع الشََّجِر اْلُمْلَتفط ؛ يعني أ ََّ قلَب الكافِر َ تصُل إليه الحكمُة كما َ : اْلَحَرُج : ؛ ِقْيَل { َحَرجاً } 

 .موضِع الذي اْلَتفَّ فيه الشجرُ تصُل إلى ال
كُّ : اْلَحَرُج : )وقال مجاهُد . أْضَيُق الضطْيقِ : اْلَحَرُج : وقال أهُل اللغة  َحَرجاً : )وقال قتادُة ( الشَّ

َفذٌ : )، وقال الكلبيُّ ( قَِلقاً : )وقال النَّْضُر بن ُشَمْيٍل (. ُمْلَتبساً  : كثير   قرأ ابنُ (. لَْيَس لِْلَخْيِر ِفْيِه َمن ْ
دُه الباقو َ ؛ وهما لُغتا َ مثل َهيطٍن َولَيطنٍ ( َضْيقاً ) قرأ أهُل المدينِة ( َحرِجاً : )وقولُه تعالى . بالتخفيِف ، وشدَّ

 .وأبو بكٍر بكسِر الرَّاء ، وفتَحها الباقو َ ؛ وُهما لُغتا َ مثل َدَنٍف َوَدِنفٍ 
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َيُشقُّ عليه اإلْيَما َُ وَيْمَتِنُع ويعجُز عنه ، كما َيُشقُّ : ؛ يعني { َمآِء َكأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ماء فقرأ أهُل المدينة والبصرِة والكوفة إَ { َيصَّعَُّد } : واختلَف الُقرَّاُء في قوله تعالى . عليه صعوُد السَّ

( َيصَّاَعدُ : )ُلحُة والنخعيُّ وأبو بكر  بتشديد الصَّاد والعيِن من غير ألٍف ، وقرأ( َيصَّعَّدُ : )أبَا بكٍر 
 .بتشديِد الصَّاد وبألٍف بعدها ، بمعنى يَ َتَصاَعدُ 
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ُرو ََ   ( 661)َوَهَذا ِصَراُط رَبطَك ُمْسَتِقيًما َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت ِلَقْوٍم َيذَّكَّ

 
إلى بَ َيا َِ اْلُقْرآ َِ ، : إشارٌة إلى اإلسالِم ، َوِقيَل ( هذا)؛ { اً َوَه اَذا ِصَراُط رَبطَك ُمْسَتِقيم} : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

} : ى ُسمي ذلك ُمْسَتِقيماً ؛ ألنه َيْسَتِقيُم ِبمن َيْسُلُكُه ؛ فال يَ ْعِرُج فيه حتَّى يُوِرَدُه إلى الِجنَِّة ، َوقَ ْولُُه تَ َعالَ 
َنا بآيٍة على إثْ { َقْد َفصَّْلَنا اآليَاِت  ِعظُو ََ { ِلَقْوٍم َيذَّكَُّرو ََ } ِر آية ُمَفصََّلًة ُمبَ ي ََّنًة ؛ ؛ أي أتَ ي ْ َْ ؛ أي َيتَّ

ََِت الُقْرآ َِ ، فلم يَ ْبَق ألحٍد عذٌر في التََّخلُِّف عن اإلْيما َ بعد هذا  ُرو ََ في َدَ بآياِت اهلل ، َويَ تَ َفكَّ
 .البَ َيا َِ 
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 ( 666)َو َوِلي ُُّهْم ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلو ََ َلُهْم َداُر السَّاَلِم ِعْنَد رَبطِهْم َوهُ 

 
َدارُُه اْلَجنَّةُ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َلُهْم َداُر السَّاَلِم ِعنَد رَبطِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َْ كأنه ِقْيَل (. اهللُ الساَلُم ، َو

ائَِمِة ِمْن ُكلط آَفٍة َوبَِليَّةٍ َلُهْم َداُر السَّ : َمْعنَاُه : )وقال الفرَّاء . َجنَُّة اهللِ : َلهم  قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. اَلُم الدَّ َْ } : َو
؛ أي يتولَّى أمَرهم { َوُهَو َوِلي ُُّهْم } ُمِقيُمو ََ عند ربهم ؛ : معناُه : َوِقْيَل . أي في اآلخرةِ { ِعنَد رَبطِهْم 

نيا وإكراِمهم في اآلخرة ،   .؛ ِمن الطاَعة{ َمُلو ََ ِبَما َكانُوْا يَ عْ } بنصِرهم في الدُّ
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نْ  ْنِس َوقَاَل َأْوِليَاُؤُهْم ِمَن اإْلِ ِس رَب ََّنا اْسَتْمَتَع َويَ ْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا يَا َمْعَشَر اْلِجنط َقِد اْسَتْكثَ ْرُتْم ِمَن اإْلِ
ْلَت َلَنا قَاَل ال نَّاُر َمثْ َواُكْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإََّ َما َشاَء اللَُّه ِإ ََّ رَبََّك َحِكيٌم بَ ْعُضَنا ِببَ ْعٍض َوبَ َلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّ

 ( 666)َعِليٌم 

 
يَ ْوَم َنْحُشُر : معناه { َويَ ْوَم ِيْحُشُرُهْم َجِميعاً يَاَمْعَشَر اْلِجنط َقِد اْسَتْكثَ ْرُتْم مطَن اإِلْنِس } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْن أْضَلْلُتُموُهْم ؛ أي : الجزاِء ، يقول الخالئَق كلَّهم إلى  ِد اْسَتْكثَ ْرُتْم ِمَن اإِلنِس ِممَّ َْ يَا َمْعَشَر اْلِجنط َق
مطَن اإِلْنِس رَب ََّنا } ؛ أي قُ َرنَاُء الجنط ؛ { َوقَاَل َأْوِلَيآُؤُهم } أضَلْلتم كثيراً من اإلنِس وكثيٌر ُمتَّبُعوُكْم منُهم ؛ 

 .{ا بِبَ ْعٍض اْسَتْمَتَع بَ ْعُضنَ 
أ ََّ اْلَعَرَب َكانُواْ إذا َسافَ ُروْا فَ نَ َزُلوْا َواِدياً ؛ َخافُوا َعَلى : )أما اْسِتْمتَاُع اإلنِس بالجن فما روى الحسُن 

ُهْم ، : أنْ ُفِسِهْم فَ َقاُلواْ  وََكانُوا يَ َرْو ََ ذِلَك نَ ُعوُذ بَسيطِد َهذا اْلَواِدي ِمْن ُسَفَهاِء قَ ْوِمِه ؛ فَ َيبْيُتو ََ ِفي ِجواٍر ِمن ْ
 (.اْسَتَجارًَة باْلِجنط 

قد ُسْدنَا اإلنَس مع الجنط ؛ حتى أ َ اإلنَس : وأما استمتاُع الجنط باإِلنِس ؛ فكا َ ُعَظَماُء الجنط يقولو َ 
} : َعاَلى وذلك قَ ْولُُه ت َ . يعوُدو َ بَنا ، فيزدادو َ بَنا ، فيزدادو َ بذلك َشَرفاً في قوِمهم َوَعَظماً في أنفسهم

 [.1: الجن ]{َوَأنَُّه َكا ََ رَِجاٌل مطَن اإِلنِس يَ ُعوُذو ََ ِبرَِجاٍل مطَن اْلِجنط فَ َزاُدوُهْم رََهقاً 
ْلَت َلَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  به إ ََّ المراُد : ِقْيَل . ؛ أي أْدرَْكَنا َوقْ تَ َنا الذي ُوقََّت لنا{ َوبَ َلْغَنآ َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّ

وفي هذا دليٌل على أنه َ يكو َ للمقتول أَجاَل َِ بخالِف . إ َ المراد وقُت الموتِ : وقُت البعِث ، َوِقْيَل 
ِء مقتولو َ . إ ََّ المقتوَل لو لم يُقتل لكا َ يبقى َحيّاً َ محالةَ : ما يقوُل بعض القوِم  ألنه قد كا َ في هَؤ

 .لذي أجََّلُه اهلل َلهموقد ُأْخبُروا كلُّهم أنَّهم قد بلُغوا أجلهم ا
النَّاُر مقرُّكم وَمْنزُِلكْم ؛ فإنكم قد أقْ َررُْتْم على : ؛ أي قاَل اهللُ تَ َعاَلى { قَاَل النَّاُر َمثْ َواُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َّ َما} : أنفسكم باستحقاِق العذاب ولُزوِم الحقط عليكم ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى  ؛ قال { َشآَء اللَُّه  َخاِلِديَن ِفيَهآ ِإ
 [(.66: النساء ]{ِإ ََّ اللََّه ََ يَ ْغِفُر َأ َ ُيْشَرَك ِبِه } : وََكا ََ َما َشاَء اهللُ بَقْوِلِه : )ابُن عبَّاس 

َّ َما َشآَء اللَُّه } : معناه : َوِقْيَل  ما بَ ْيَن البعِث من القبِر إلى وقت الَفَراغ من الحساب ؛ فإنه َ يكو َ { ِإ
َّ َما َشآَء اللَّهُ } : معناه : َوِقْيَل . هم عذاٌب في ذلك الوقتلَ  بَهم من ُصُنوِف العذاب{ ِإ قَ ْوُلهُ . أ َ يعذط

 .؛ بَقْدر ما يستحقُّو ََ من العذاب{ َعليٌم } ؛ في ِعَقابِه ؛ { ِإ ََّ رَبََّك َحِكيٌم } : تَ َعاَلى 
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 ( 666)يَن بَ ْعًضا ِبَما َكانُوا َيْكِسُبو ََ وََكَذِلَك نُ َولطي بَ ْعَض الظَّاِلمِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
أي ِمْثَل ما قَصْصَنا عليَك { وََكذاِلَك نُ َولطي بَ ْعَض الظَّاِلِميَن بَ ْعضاً ِبَما َكانُوْا َيْكِسُبو ََ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

م يُ ْنتَ َقُم منهما جميعاً في من تسليِط الجنط على اإلنس ؛ كذلك ُنَسلطُط بعَض اْلُمْجِرِمْيَن على بعٍض ، ث
ََةِ : معناهُ : وقال بعُضهم . اآلخرِة بالنَّار ُيَسلطُط : وقال ِبعُضهم . يَ ْتَبُع بعُضهم بعضاً في النار من اْلُمَوا

 ". َمْن أَعا ََ ظَاِلماً َسلََّطُه اهللُ َعَلْيِه : " بعَضهم على بعٍض ، يدلُّ عليه قوله صلى اهلل عليه وسلم 
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ْنِس َأَلْم يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَ ُقصُّو ََ َعَلْيُكْم آيَاِتي َويُ ْنِذرُوَنُكْم ِلَقاَء ي َ  ْوِمُكْم َهَذا قَاُلوا يَا َمْعَشَر اْلِجنط َواإْلِ
نْ َيا َوَشِهُدوا َعَلى َأنْ ُفِسِهْم َأن َُّهْم    ( 660)َكانُوا َكاِفرِيَن َشِهْدنَا َعَلى َأنْ ُفِسَنا َوَغرَّتْ ُهُم اْلَحيَاُة الدُّ

 
؛ أي يقول َلهم يوَم { يَاَمْعَشَر اْلِجنط َواإِلْنِس َأَلْم يَْأِتُكْم ُرُسٌل مطْنُكْم يَ ُقصُّو ََ َعَلْيُكْم آيَاِتي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} ُسٌل ِمْنُكْم يَ ْقَرْأو ََ عليُكم الُقْرآ ََ ، يَا َمْعَشَر اْلِجنط َواإِلنِس ؛ ِلَماَذا فعلُتم ما فعلتم أَلْم يْأِتُكْم رُ : القيامِة 
فُوَنُكْم ؛ { َويُنِذرُوَنُكْم   .؛ وهو يوُم القيامةِ { ِلَقآَء يَ ْوِمُكْم َه اَذا } ؛ أي َوُيَخوط

ٌد صلى اهلل عليه وسلم إَلى اْلِجنط : )قَاَل ابن عبَّاس  َعُث إَلى اإِلْنِس ؛ َوبُِعَث ُمَحمَّ  َكاَنِت الرُُّسُل تُ ب ْ
ُهَما الُّلْؤلُُؤ َوالَمْرَجا َُ } : َوَهذا َكَقْوِلِه : )قال (. َواإِلْنسِ  َيْخُرُج ِمَن اْلِمْلِح [ 66: الرحمن ]{َيْخُرُج ِمن ْ

ُهَما ، وََكَذِلَك الرُُّسُل ِمَن اإِلنسِ   (.ِمن ْ
َّ اَعتراَف بذنوبهم ؛  ؛ يعني أنَّهم َ{ قَالُوْا َشِهْدنَا َعَلى َأنْ ُفِسَنا } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  َيِجُدو ََ َجَواباً إ

َوَغرَّتْ ُهُم اْلَحيَاُة } : يقوُل اهللُ تعالى . أقْ َرْرنَا على أنفِسنا ، أنَّهم بَ لَُّغوا الرسالَة ، وَكَفْرنا بهم: ويقولو َ 
نْ َيا  ؛ في { َأن َُّهْم َكانُوْا َكاِفرِيَن } خرِة ؛ ؛ في اآل{ َوَشِهُدوْا َعَلى َأنْ ُفِسِهْم } ؛ أي بزهرِتها وَنِعْيِمَها ، { الدُّ

نيا ؛ أي أقَ رُّوا  .الدُّ
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 ( 666)َذِلَك َأ َْ َلْم َيُكْن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها َغاِفُلو ََ 

 
َوِقْيَل . أي ذلَك األمرُ ( ذِلكَ ){ َها َغاِفُلو ََ ذِلَك َأ َ لَّْم َيُكْن رَّبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهلُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أَلْجِل أنهُ لم َيُكْن رُبَُّك : أي معناُه { َأ َ لَّْم َيُكْن رَّبَُّك } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . أراَد اإِلشارِة إلى إرَساِل الرُُّسلِ : 
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َب أهِل الُقرى  عن األمِر والن َّْهِي وتبليِغ الرُُّسِل ؛ { اِفُلو ََ َوَأْهُلَها غَ } أي بشرِكهم وذنوبهم { ِبظُْلٍم } ُمَعذط
ا هم عليِه من المعصيِة ، فإ َ . أي لم يكن يُ ْهِلُكُهْم بذنوبهم قَ ْبَل أ َ يأتَيهم رسوٌل يُ بَ يطُن َلهم وينهاُهم عمَّ

َما ُكلطفوا من غيِر َ يهلكهم بظلم منه ؛ َو يعذبهم وهم غافلو َ لِ : معناُه : َوِقْيَل . رَجُعوا وإَ عذبَهم اهللُ 
ن من غيِر تَ ْنبْيِه َلهم من الرُُّسلِ  ة بما يُ َقبَُّح وُيَحسَّ  .إقامة الحجَّ
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ا يَ ْعَمُلو ََ  ا َعِمُلوا َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ  ( 666)َوِلُكلٍّ َدرََجاٌت ِممَّ

 
ا َعِمُلوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي ِلُكلط َعامٍل من الفريقين مراتُب في عملِه ، ألهل الخير ، { َوِلُكلٍّ َدرََجاٌت مطمَّ

ْرِك درجاٌت في النار بعُضها أشدُّ عذاباً من بعٍض ،  } درجاٌت في الجنَِّة بعُضها فوَق بعٍض ، وألهِل الشط
ا يَ ْعَمُلو ََ  ْهُو عن ُاعِة المطيعين { َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ ومعصَيِة العاِصيَن ، ؛ أي َ َيْجِري عليه السُّ

 .فيجِزي كلَّ عامٍل بما َعِملَ 
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ْن ُذرطيَِّة قَ ْوٍم آَخرِيَن َورَبَُّك اْلَغِنيُّ ُذو الرَّْحَمِة ِإ َْ َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف ِمْن بَ ْعدُِكْم َما َيَشاُء َكَما َأْنَشَأُكْم مِ 
(666 ) 

 
اعِتهم{ ْلَغِنيُّ ُذو الرَّْحَمِة َورَبَُّك ا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  الَّذي ََ : والَغِنيُّ . ؛ أي هو الَغِنيُّ عن إْيَما َِ العباِد ُو

بيا ٌَ أنه { ُذو الرَّْحَمِة } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . َيْحتَاُج إَلى َشيٍء ؛ فَ َيُكو َُ ُوُجوُد ُكلط َشْيٍء ِعْنَدُه َوَعَدُمُه َسَواءٌ 
اعتهم ذو إنْ َعاٍم عليهمتَ َعاَلى مع كْوِنِه غَ  ورَبَُّك اْلَغِنيُّ عن َخْلِقِه ذو : والمعنى . ِنيّاً عن ُشْكِر العباِد ُو

ة ؛ { ِإ َ َيَشْأ يُْذِهْبُكْم } الرحمِة بهم ،  م يا أهَل مكَّ { َوَيْسَتْخِلْف ِمن بَ ْعدِكْم } ؛ أي إ َْ يشاء يُ ْهِلكُّ
َكَمآ َأنَشَأُكْم } ؛ َخْلقاً آخَر أُوَع هلِل منُكم ؛ { مَّا َيَشآُء } ؛ ويخِلف من بعدكم ؛ أي ِمْن بَ ْعِد إهالِككم 

ِد ؛ { مطن ُذرطيَِّة } ؛ أي ِمْثَل ما ابْ َتَدأ َخْلَقكم قَ ْرناً بعد قر ٍَ ؛ {   .؛ هالِكين{ قَ ْوٍم آَخرِيَن } ؛ أي من أَو
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 ( 666)َن ِإ ََّ َما تُوَعُدو ََ آَلٍت َوَما َأنْ ُتْم ِبُمْعِجزِي

 
؛ أي إ ََّ الذي تخافو ََ من البَ ْعِث والَعذاب لكائٌن َ َخَلَف فيه ، { ِإ ََّ َما ُتوَعُدو ََ آلٍت } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

 .؛ أي فائِتين لسُتم تقدرو ََ أ َ تُ ْعِجُزوا اهللَ عن إدراِككم{ َوَمآ َأنُتم ِبُمْعِجزِيَن } 
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اِر ِإنَُّه ََ يُ ْفِلُح ُقْل يَا قَ ْوِم اْعَمُلوا عَ  َلى َمَكانَِتُكْم ِإنطي َعاِمٌل َفَسْوَف تَ ْعَلُمو ََ َمْن َتُكو َُ َلُه َعاِقَبُة الدَّ
 ( 666)الظَّاِلُمو ََ 

 
د { ُقْل يَاقَ ْوِم اْعَمُلوْا َعَلى َمَكانَِتُكْم } : قَ ْوَلُه تَ َعاَلى  وعلى  اثْ ُبُتوا على َحاَلِتُكمْ : ؛ أي قل َلهم يا ُمَحمَّ

؛ في أْمِري على َمْنزَِلِتي ، وهذا على { ِإنَّي َعاِمٌل } عملكم الَقبْيِح الذي أنُتم عليِه وعلى منازلكم ؛ 
اِر } سبيِل الَوِعْيِد والت َّْهِدْيِد ،  أيُّنا { َفَسْوَف تَ ْعَلُمو ََ } ؛ أي { َفَسْوَف تَ ْعَلُمو ََ َمن َتُكو َُ َلُه َعاِقَبةُ الدَّ

نيا ؛ وفي اآلخرة ،  َيُكو َُ َلهُ  ؛ أي َ َيْظَفُرو ََ { ِإنَُّه ََ يُ ْفِلُح الظَّاِلُمو ََ } الَعاِقَبُة المحمودُة في الدُّ
وقرأ مجاهُد وأهل الكوفة إَ . على لفِظ الجماعة( َعَلى َمَكانَاِتُكمْ )وقرأ السلميُّ وعاصُم . بُمرادِهم
 .عاقبة غير حقيقيبالياء ؛ أل َ تأنيث ال( َمْن َيُكو َُ : )عاصماً 
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ا َذرََأ ِمَن اْلَحْرِث َواأْلَنْ َعاِم َنِصيًبا فَ َقاُلوا َهَذا لِلَِّه ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا ِلُشرَكَ  ائَِنا َفَما َكا ََ ِلُشرََكاِئِهْم َوَجَعُلوا لِلَِّه ِممَّ
 ( 661)َكاِئِهْم َساَء َما َيْحُكُمو ََ َفاَل َيِصُل ِإَلى اللَِّه َوَما َكا ََ لِلَِّه فَ ُهَو َيِصُل ِإَلى ُشرَ 

 
ا َذرََأ ِمَن اْلَحْرِث َواأَلنْ َعاِم َنِصيباً فَ َقالُوْا َه اَذا للَِّه ِبَزْعِمِهْم َوَه اَذا } : وقوله َعزَّ َوَجلَّ  َوَجَعُلوْا للَِّه ِممَّ

: َكانُواْ إذا َحَرثُوا َحْرثاً ؛ َجَعُلوا هلِل َخطّاً ؛ َوقَاُلواْ   َوذِلَك أ ََّ أْهَل اْلَجاِهِليَّةِ : )؛ قال ابُن عبَّاس { ِلُشرََكآئَِنا 
اِم األْصنَاِم ، َوَما َورَاَء َهذا اْلَخطط هلل يُ َتَصدَّ  َها َوَعَلى ُخدَّ َفُق َعَلي ْ ُق بِه َعَلى َما ُدو ََ َهذا اْلَخطط آلِلَهِتَنا يُ ن ْ

ائِِلْينَ   .أْهِل اْلَحاَجِة َواْلَمْسَكَنِة َوالسَّ
َماَء ِفْيَما َسمَّْوُه هلِل تَ َعاَلى ، فَانْ َفَجَر ِمْنُه إَلى الَِّذي َجَعُلوُه آلِلَهِتِهْم ت َ  َْ : رَُكوُه ؛ َوقَالُوْا وََكانُوا إذا أْرَسُلوْا اْل
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لَْيَس آلِلَهِتَنا ُبدُّ ِمَن : قَالُوْا َهذا أْحَوُج َواهللُ َغِنيٌّ َعْنهُ ، َوإذا انْ َفَجَر ِمَن الَِّذي َجَعُلوُه أَلْصنَاِمِهْم ؛ َردُّوُه وَ 
وََكثُ َر الَِّذي هلِل ؛ أَخُذوا الَِّذي هلِل َوَأنْ َفُقوُه َعَلى اأَلْصَناِم ، َوإذا : وََكانُوْا إذا َهَلَك الَِّذي آلِلَهِتِهْم . الن ََّفقَّةِ 

 (.اَء اهللُ أَلزَْكى الَِّذي ِلهُ َلْو شَ : َهَلَك الَِّذي هلِل ؛ وََكثُ َر الَِّذي ِلَلْصَناِم قَاُلواْ 
ا َخَلَق من الزَّرِْع واألنعاِم َنِصْيباً : ومعنى اآلية  َْ ة هلل مط وللْصَناِم َنِصْيباً . وجعَل المشركو َ ِمن أهِل مكَّ

 وفي اَيةِ . هذا نصيُب اهلِل بقوِلهم ، ولم يأمْرُهم اهللُ تعالى بذلك ، وهذا نصيُب اآلخر آلِلهتَنا: فقاُلوا 
قرأ السلميُّ واألعمُش { ِبَزْعِمِهْم } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . َوَجَعُلوْا هلِل َنِصْيباً ولشركاِئهم َنِصْيباً : إضماٌر تقديرُه 

 .والكسائيُّ بضمط الراء ، والباقو َ بفتِحها ، ُوهما لُغتا َ
؛ أي ما كا َ ِمن نصيب آِلهتهم فال يرجُع إلى { اللَِّه  َفَما َكا ََ ِلُشرََكآئِِهْم َفالَ َيِصُل ِإَلى} : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

} ؛ أي يرجُع إلى الذي َجَعُلوُه لشركائِهم ، { َوَما َكا ََ للَِّه فَ ُهَو َيِصُل ِإَلى ُشرََكآئِِهْم } الذي جعلوُه هلِل ، 
َس ؛ أي بْئَس ما يَ ْقُضو ََ ؛ يُ َوفُّو ََ َنِصْيَب األصناِم وي ُ { َسآَء َما َيْحُكُمو ََ  ْْ ْنِقُصو ََ نصيَب الرَّْحَمِن ، َفبْئ

 .وكانوا يفعلو ََ باألنعاِم الثمانيِة أزواٍج ونحِوها كذلكَ . الحكُم حكُمهم في اإلشراِك وبالقسمةِ 
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ِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم ِليُ ْرُدوُهْم َولِيَ ْلِبُسوا عَ  َلْيِهْم ِدينَ ُهْم َوَلْو َشاَء اللَُّه َما وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثيٍر ِمَن اْلُمْشرِِكيَن قَ ْتَل َأْوََ
 ( 666)فَ َعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يَ ْفتَ ُرو ََ 

 
ِدِهْم ُشرََكآُؤُهْم ِليُ ْرُدوُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : ؛ قال ابُن عبَّاس { وََكذاِلَك زَيََّن ِلَكِثيٍر مطَن اْلُمْشرِِكيَن قَ ْتَل َأْوََ

ُهْم َيْحِلُف َلِئْن َوِلَد َلهُ َكَذاَكا ََ أْهُل اْلَجاِهلِ ) وََكذا  يَِّة َيْدِفُنو ََ بَ َناتَ ُهْم أْحَياًء َكَراِهَيًة لِْلبَ َناِت ، وََكا ََ الرَُّجُل ِمن ْ
اٌم يَ قُ . ُغاَلًما َليَ ْنَحَر أَحَدُهْم َكَما َحَلَف َعْبُد اْلُمطَِّلب َعَلى اْبِنِه َعْبِداهللِ  وُمو ََ َعَلْيِهُم الَِّذْيَن  وََكا ََ آلِلَهِتِهْم ُخدَّ

ََِدِهمْ   .(.َكانُوْا يُ َزي طُنو ََ لِْلُمْشرِِكْيَن قَ ْتَل أْو
وكما زُيطَن تحريُم الحرِث واألنعام ؛ زُيطَن لكثيٍر من المشركين دفُن بناتِهم أحياًء كراهيًة َلُهنَّ : ومعنى اآلية 

نُ ُهْم ، َوِقْيَل { ُهْم ُشرََكآؤُ } : ومخافَة الفقِر ، وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ي ْ ُِ َسَدنَُة ألِهتهم ؛ يعني : أي قُ َرنَاُؤُهْم وَشَيا
اَم أصناِمهم  .ُخدَّ

ِدِهْم ُشرََكآُؤُهْم } : على ما َلْم ُيَسمَّ فاعلُه ، ورََفَع قوَلُه ( زُيطنَ : )قرأ بعُضهم  يحمُل على المعنى { قَ ْتَل َأْوََ
وقرأ ابُن عامٍر بضمط (. زَي ََّنهُ )على إضمار ( ُشرََكاُؤُهمْ )يطَن َلهم ، ثم قاَل َمْن زُ : على الَفاِعِل ؛ كأنُه قال 

َََدُهمْ )بضمط الالم : الزاي ، َوِقْيَل  على التقديَم والتَّاخيِر : ومعنى ذلَك . بالكسرِ ( ُشرََكاِئِهمْ )بالنصب و( أْو
ِدهم ، فيكو َُ معنى الشركاِء الكفار القاتلو َ ، زُينط لكثيٍر من المشركيَن قَتَل ُشرَكايُ : ؛ كأنُه قاَل  هم أَو

مو َ منهُم والباقو ََ   .المتقدط
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يجوُز أ َ تكو َ هذه ََم العاقبِة ، إ َ لم يكن غرُضهم بذلَك . أي ِليُ ْهِلُكوُهمْ { ِليُ ْرُدوُهْم } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
 ََ فيهم معاِندو َ وغيُر معاندين ؛ َفغلَبْت صفةُ األمِر إهالَكهم ، ويجوُز أ َ تكو َ ََم الغرِض ؛ ألنه قد كا

 .المعاندين
؛ أي لَِيْخِلُطوا وُيَشبُهوا عليهم ديَنهم ديَن إسماعيَل عليه { َوِليَ ْلِبُسوْا َعَلْيِهْم ِدينَ ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} اَء اهلل َلَمنَ َعُهْم من دفِن البناِت أحياًء ، ؛ أي لو ش{ َوَلْو َشآَء اللَُّه َما فَ َعُلوُه } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . السالم
؛ أي اتْ رُْكُهْم وافتراَءهم على اهلِل أنه أَمرهم بدفِن بناتِهم أحياًء ، فإ ََّ اهللَ تعالى مع { َفَذْرُهْم َوَما يَ ْفتَ ُرو ََ 

 .قدرتِه عليهم تَ رََكُهْم ؛ فاترْكُهم أنَت ، فإ ََّ َلهم موعداً ُيحاسبو َ فيهِ 
ََِدِهْم ُشرََكائِِهمْ : ) وُقِرىءَ  َدهم ( قَ ْتَل أْو د ؛ أل َ أَو كالُهما بالكسِر ، فتكو َ الشركاُء من نعِت األَو

 .شركاؤهم في أمواِلهم
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ا َوَأنْ َعاٌم ََ َيْذُكُرو ََ َوقَالُوا َهِذِه َأنْ َعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ََ َيْطَعُمَها ِإََّ َمْن َنَشاُء ِبَزْعِمِهْم َوَأنْ َعاٌم ُحرطَمْت ظُُهورُهَ 
َها اْفِتَراًء َعَلْيِه َسَيْجزِيِهْم ِبَما َكانُوا يَ ْفتَ ُرو ََ   ( 666)اْسَم اللَِّه َعَلي ْ

 
َْ َوَجلَّ  َّ َمن نََّشآُء ِبَزْعِمِهْم } : قَ ْوُلُه َعزَّ َّ َيْطَعُمَهآ ِإ هذِه : وا ؛ أي قال{ َوقَاُلوْا َه اِذِه َأنْ َعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر 

األنعاُم والحرُث التي جعلوا بعَضها هلِل وبعَضها للوثا َ ِحْجٌر ؛ أي حراٌم َ يأكُلها َو يذوُقها إَ َمن 
 .أي بقوِلهم{ ِبَزْعِمِهْم } يُأذ َُ له في أكِلها ؛ وهم الرجاُل دو ََ النطَساِء ، 

َرُة والسَّائَِبُة َواْلَحاُم ؛ َحرَُّموا الركوَب عليها ، وأما  ؛{ َوَأنْ َعاٌم ُحرطَمْت ُظُهورَُها } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  هي اْلَبِحي ْ
َلُة فإنَّها كانت من الَغَنِم خاصَّة َها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . اْلَوِصي ْ َّ َيْذُكُرو ََ اْسَم اللَِّه َعَلي ْ ؛ أي وأنعاٌم { َوَأنْ َعاٌم 

 .إليها ؛ َزَعُموا أ ََّ اهللَ أمَرهم بذلكُأَخُر كانوا يذبحوَنها للصناِم تَ َقرُّباً 
َها } : ؛ أي على اهلِل ، ُنِصَب على معنى { اْفِتَرآًء َعَلْيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َكِذباً { َّ َيْذُكُرو ََ اْسَم اللَِّه َعَلي ْ

َسَيْجزِيِهم } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  .ُنِصَب على المصدر ؛ أي افَ تَ َروا اْفِتَراءً : َوِقْيَل . على اهلِل أنُه أمَرهم بذلك
 .؛ أي َسُيَكاِفئُ ُهْم بَكِذبِهْم وافترائِهم على اهللِ { ِبَما َكانُواْ يَ ْفتَ ُرو ََ 

(0/0) 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ْم ِفيِه ُشرََكاءُ هُ َوقَالُوا َما ِفي بُطُو َِ َهِذِه اأْلَنْ َعاِم َخاِلَصٌة ِلذُُكورِنَا َوُمَحرٌَّم َعَلى َأْزَواِجَنا َوِإ َْ َيُكْن َمْيَتًة ف َ 
 ( 666)َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم 

 
؛ أي قاَل أهُل { َوقَالُوْا َما ِفي بُطُو َِ َه اِذِه األَنْ َعاِم َخاِلَصةٌ لطذُُكورِنَا َوُمَحرٌَّم َعَلى َأْزَواِجَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

إذا انْ َفَصَلْت عن  -التي َزَعُموا أن ََّها ألوثانِهم  -بُطُو َِ هذه األنعام إ ََّ األِجنََّة التي في : الجاهليَِّة 
وأمَّا تأنيُث ال  . األمَّهاِت ؛ فهي حالٌل لرجاِلنا منافُعها وألبانُها ، وُمَحرٌَّم على نسائِنا ما داَمت تلَك َحيَّةً 

 .َسأََلُهمْ : ؛ فعلى معَنى ( َخاِلَصةٌ )
َوُمَحرٌَّم } : وأما تذكيُر قولِه . و َِ َهِذِه األنْ َعاِم أو األنعاِم التي في بُطُو َِ هذِه األنعامِ َما ِفي ُبطُ : قال جماعٌة 

وَمن َنَصَب (. َما)بغيِرها ، وردَُّه إلى ( َخاِلٌص ِلذُُكورنَا: )وقرأ األعمُش (. َما)فلنهُ مردوٌد على لفِظ { 
( َخاِلَصةٍ : )وقرأ ابُن عبَّاس . طُو َِ َهِذِه األنْ َعاِم ِلذُُكورنَا َخاِلصاً َما ِفي بُ : فعلى الَقْطِع ؛ تقديرهُ ( َخاِلَصةً )

 .باإلضافِة إلى الهاء
؛ { فَ ُهْم ِفيِه ُشرََكآُء } َوإ َْ َتُكْن أجنَّةُ هذه األنعام ميتًة ؛ : ؛ أي قالُوا { َوِإ َ َيُكن مَّْيَتًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وقرأ ابُن  . بالرفِع على معنى وإ َْ يَ َقعْ ( َمْيَتةٌ )بالتاء ( َوإ َْ َتُكنْ : )جعفٍر وابُن عامِر  قرأ أبو. الرطَجاُل النساءُ 
. وإ َ تكن األجنُة ميتةً : بالنصب على معنى ( َتُكْن َمْيَتةً )كثيٍر كذلَك إَ أنه بالياء ، وقرأ أبو بكٍر التاء 

: ولم يقل { فَ ُهْم ِفيِه ُشرََكآُء } : ؤيطُد ذلَك قولُه بالياء والنصب ، وردُّوه إلى ما ي( َيُكنْ )وقرأ الباقو َ 
 .فيها

؛ أي َسَيْجزَِيِهْم في اآلخرِة بَوْصِفِهْم الذي َوَصُفوا في هذه األنعام ، { َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ا حذَف الباَء انتصَب ، ويجوُز أ َ يكو َ معناه  ِهْم َجَزاَء َوْصِفِهْم ، إَ أنُه حذف الجزاَء َسَيْجزِيُ : إَ أنُه َلمَّ

والمعنى . ؛ بمقدار جزائِهم{ َعِليٌم } ؛ في مجازاتهم ؛ { ِإنَُّه ِحِكيٌم } ، ( َوْصَفُهمْ )، وأجرى إعراَبُه على 
 .سيجزيهم على َوْصِفِهُم الكذَب على اهللِ : 
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َدُهْم َسفَ  ًها ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَحرَُّموا َما َرزَقَ ُهُم اللَّهُ اْفِتَراًء َعَلى اللَِّه َقْد َضلُّوا َوَما َكانُوا َقْد َخِسَر الَِّذيَن قَ تَ ُلوا َأْوََ
 ( 660)ُمْهَتِديَن 

 
َدُهْم َسَفهاً ِبَغْيِر ِعْلٍم } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  حياًء َجْهالً ؛ أي الذين قَ تَ ُلوا بناِتهم أ{ َقْد َخِسَر الَِّذيَن قَ تَ ُلوْا َأْوََ

ةٍ { ِبَغْيِر ِعْلٍم } منهم ،  َعَة وُمَضٍر الذين كانوا يدِفنو َ بناِتهم أحياًء . أي بالَ بَ َيا ٍَ َو ُحجَّ نزلت في رَبي ْ
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ْبِي والفقِر ، إَ َمن كا َ ِمن بني ِكَنانََة ، فإنَّهم كانوا َ يفعلو ََ ذلك َْ وقرأ الحسُن والسلميُّ . مخافَة السط
ام وأهُل مكة وال  .بالتشديد على التَّْكِثْيِر ، وخفََّف الباقو َ( قَ تَ ُلوا: )شَّ

؛ أي َحرَُّموا على أنفِسهم ما أعطاُهم اهللُ من { َوَحرَُّموْا َما َرزَقَ ُهُم اللَُّه اْفِتَرآًء َعَلى اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ء الكفَّار : الرطْزِق ومن األنعاِم والحرث ، يعني  ِلَجْهِلِهْم يقتلو ََ البناَت أحياًء مخالفَة الفقِر أ ََّ هَؤ

ِدهم  .واإلنفاق ، ثم يجعلو َ ُائفًة من أمواِلهم للوثا َِ ، وُيَحرطُمونَ َها على إنَاِث أَو
: قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أي يَ ْفتَ ُرو ََ ذلك اْفِتَراًء َعَلى اهلِل ؛ بأ ََّ اهللَ َحرََّم هذه األشياءَ { اْفِتَرآًء َعَلى اللَِّه } : وقولهُ 

 .؛ َمَن الضَّالََلةِ { َوَما َكانُواْ ُمْهَتِديَن } ؛ أي َضلُّوا في ِفْعِلِهْم هذا عِن اْلُهَدى ، { َقْد َضلُّوْا } 
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َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلهُ  َوالزَّيْ ُتو ََ َوالرُّمَّا ََ ُمَتَشاِبًها  َوُهَو الَِّذي َأْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغي ْ
ُه يَ ْوَم َحَصاِدِه َوََ ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ََ ُيِحبُّ  َر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآتُوا َحقَّ  ( 666) اْلُمْسرِِفيَن َوَغي ْ

 
َر َمْعُروَشاٍت َوُهَو الَِّذي َأنَشأَ َجنَّاٍت مَّْعُروشَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أوُل هذه اآلية راجٌع إلى ما قبِلها { اٍت َوَغي ْ
اٍت ؛ أي هو الذي َخَلَق بساتيَن َمْعُروَشاٍت ؛ وهي : ، كأنُه قال  َْ اْفِتَراًء َعَلى اهلِل َوُهَو الَِّذي أْنَشأَ َجنط

َر َمْعُروَشاٍت } الُكُروُم رََفَع بَ ْعَض أغصاِنها على بعٍض ،  الشََّجُر والزَّرُْع وكلُّ ما َ يرتفُع بعُضه  وهي{ َوَغي ْ
 .على بعٍض ، هكذا ُروَي عِن ابِن عبَّاس والحسنِ 

َر َمْعُروَشاٍت } ما َ يرفع له حيطا َ ، { مَّْعُروَشاٍت } معنى : ويقاُل  : ما َ يجعُل له حائٌط ، َوقيَل { َوَغي ْ
َر } ما يُ ْغَرُس مثِل الَكْرِم والَقْرِع والبططيِخ وَشَبِهَها ، ما انْ َبَسَط على األرِض وأنبَت م{ مَّْعُروَشاٍت }  َوَغي ْ

مَّْعُروَشاٍت } : وقال الضَّحاُك . ما قاَم على َساٍق فطاَل مثَل النَّْخِل والزَّرِْع وسائِر األشجار{ َمْعُروَشاٍت 
َر َمْعُروَشاٍت  َها َما ُغِرَس ؛ َوِمن ْ { َوَغي ْ ًة ؛ ِمن ْ وروي عِن ابِن عبَّاس َرِضَي اهللُ (. َها َما َلْم يُ ْغَرسُ الَكْرُم َخاصَّ

ُهَما أيضاً  َر َمْعُروَشاٍت } ما نَ َبَتُه النَّاُس ، { مَّْعُروَشاٍت } أ ََّ ال  : )َعن ْ َما ُأِخذ ِمْن اْلبَ َراري َواْلِجَباِل { َوَغي ْ
َر َمْغُروَساتٍ َمْغُروساٍت )يدلُّ عليه قراءة علي رضي اهلل عنه (. ِمَن الثطَمار  .بالغين والسين( وَغي ْ

وأنشأَ النخَل الزرَع ، وهذا تخصيُص بعِض ما : ؛ معناهُ { َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُمْخَتِلفاً ُأُكُلُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ُمْخَتِلفاً }  :وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . دخَل في عموِم األوَّل ؛ لكوِنهما أعمُّ نفعاً من جملِة ما يكو َُ في البساتين

أي ُمْخَتِلفاً جملًة من األلوا َ كلطها ، ومختلٌف في الطَّْعِم من اْلُحْلِو والحامِض واْلُمرط ؛ والجيطِد { ُأُكُلُه 
ُأُكُلهُ } ارتفَع : وقد يقاُل . على الحال ؛ أي أنشأُه في حاِل اختالف أُكِلهِ { ُمْخَتِلفاً } وُنِصَب . والرَّديءِ 

َم النعُت على اَسِم ُنِصَب ، كما يقاُل { ُمْخَتِلفاً }  باَبتداءِ {  ا تقدَّ َُبَّاخاً ُغالٌم : نَ ْعُتُه ، إَ أنه َلمَّ عندي 
َها ُمْغَلقاً بَابُ َقْولُُه تَ َعاَلى : قال الشاعُر  رُّ ُمْسَتِتٌر يَ ْلَقاَك َعْن ُغُرٍض َوالصَّاِلَحاُت َعَلي ْ َْ َوالزَّيْ ُتو ََ } : الشط
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؛ أي منها ما هو متشابٌه ؛ { ُمَتَشاِبهاً َوَغيْ َر ُمَتَشاِبٍه } ؛ أي وأْنَشأَ شجَر الزَّيْتو َِ والرُّمَّا َِ ، { ا ََ َوالرُّمَّ 
َر ُمَتَشاِبٍه } بالنََّظِر { ُمَتَشاِبهاً } : َوِقْيَل . ومنها ما هو غيُر متشابٌه ؛ ومنها ما هو غيُر متشابهٍ  في { َوَغي ْ

عُمهما مختلفٌ ك: الطَّعِم ؛ نحُو   .الرُّمَّانَ تَ ْيِن لونُهما واحٌد ؛ ُو
} : ؛ هذا أمُر إباحٍة َ أمُر إيجاٍب ، والفائدُة في قولِه تعالى { ُكُلواْ ِمن َثَمِرِه ِإَذآ َأْثَمَر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .ساكينِ إباحُة األكِل من قَ ْبِل إخراِج الحقط الذي َوَجَب فيه شائعاً للم{ ِإَذآ َأْثَمَر 
؛ أي أْعُطوا حقَّ اهلِل تعالى يَ ْوَم ُيْحَصُد ، أراُدوا الُعْشَر فيما { َوآُتوْا َحقَُّه يَ ْوَم َحَصاِدِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ماُء ، وِنْصَف اْلُعْشِر فيما ُسِقَي بغرب وَداِلَيةٍ  قال ابُن عبَّاس والحسُن وقال ابُن عمر رضي اهلل . َسَقْتُه السَّ
ُق بهِ { َوآُتوْا َحقَُّه } )  :عنه   (.َما يَ َتَطوَُّع بِه اإِلْنَسا َُ ِعْنَد رَْفِع اْلغُلَِّة َوالتََّصدُّ

َُْرْح َلُهْم ِمْنهُ ، : )قال مجاهُد  َُْرْح َلُهْم ِمْنُه ، َوإذا َدَرْسَتهُ َوذرَّيْ َتُه فَا إذا َحَصْدَت َفَحَضَرَك اْلَمَساِكْيُن ، فَا
َلُه فََأْخِرْج زََكاَتهُ فَإذا َعَرْفَت كَ  وفي (. َهِذِه اآلَيُة َمْنُسوَخًة باْلُعْشِر َوِنْصِف اْلُعْشرِ : )قال إبراهيُم النَّخِعيُّ (. ي ْ

 .قراَءتا َ بكسِر الحاء وفتِحها{ َحَصاِدِه } : قوله 
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ا َرزََقُكُم اللَُّه َوََ   ( 666) تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَا َِ ِإنَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن َوِمَن اأْلَنْ َعاِم َحُموَلًة َوفَ ْرًشا ُكُلوا ِممَّ

 
َها ، : ؛ اْلَحُموَلةُ { َوِمَن اأَلنْ َعاِم َحُموَلًة َوفَ ْرشاً } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ِكَباُر اإِلبِل الَِّتي يُْمِكُن اْلَحْمُل َعَلي ْ

َها ، سميت فَ ْرشًا َستواِئها في الصطَغِر واَْنِحطَاِط كما ُسوطَي ِصغَارَُها الَِّتي ََ يُ : َواْلَفْرُش  ْمِكُن اْلَحْمُل َعَلي ْ
 .فَ ْرشاً : ُسميت فَ ْرشاً ؛ ِلُقْربَها من اإلبِل ، وتسمى أيضاً الَغَنُم : َوِقْيَل . ما يُ ْفَرشُ 
لَفْرِش ما يُ ْفَرُش من الثطياب والُبُسِط التي أراَد با: ويقاُل . مما نشاء من األنعاِم َحُموَلَة َوفَ ْرشاً : والمعنى 

َثَمانَِيَة َأْزَواٍج } : إَ أ ََّ القوَل األوَّل أقرُب ؛ أل ََّ اهلل تعالى ذكَر في اآليِة بعَدها . تُ ْعَمُل من الَوَبرِ 
 .؛ أي أْنشأَ اهللُ في اْلَحُموَلِة والَفْرِش َثمانيَة أزواجٍ [ 666: األنعام ]{

ا َرزََقُكُم اللَُّه } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ  َوََ تَ تَِّبُعوْا ُخطَُواِت } ؛ إْذ ٌَ األكِل من الحرث واألنعاِم ، { ُكُلواْ ِممَّ
ُُُرَق الشيطا َِ } ؛ في تحرْيِم الحرِث واألنعاِم ؛ أي { الشَّْيطَا َِ  ؛ في تحريم الحرِث واألنعام { َو تَ تَّبُعوا 

ُُُرَق الشي َّ إلى المعصيِة ، ؛ أي َو تَ تَّبُعوا  ؛ أي ظاهُر { ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبيٌن } طلِن ، فإنه َ يدعوُكم إ
 .العداوة ، وقد بَاَنت عداوتُه ألبيُكم آَدُم عليه السالم
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َأِم اأْلُنْ ثَ يَ ْيِن َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم َثَمانَِيَة َأْزَواٍج ِمَن الضَّْأ َِ اثْ نَ ْيِن َوِمَن اْلَمْعِز اثْ نَ ْيِن ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم 
 ( 666)اأْلُنْ ثَ يَ ْيِن نَ بطُئوِني ِبِعْلٍم ِإ َْ ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 

 
{ َثَمانَِيَة َأْزَواٍج } َوأْنَشأَ ُلُكْم : ؛ معناُه { َثَمانَِيَة َأْزَواٍج مََّن الضَّْأ َِ اثْ نَ ْيِن َوِمَن اْلَمْعِز اثْ نَ ْيِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ذَكٍر وأنثى ، يعني بالذكِر َزْوجاً وباألنَثى َزْوجاً ، يقاُل لكلط َمْن له َقرِْيٌن { مََّن الضَّْأ َِ اثْ نَ ْيِن } أي أْصَناٍف ، 
 [.66: األعراف ]{اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة } : َزْوٌج ، كما قاَل تعالى : 

ذَواُت اإلْلَيِة ، وهو جمع : والضَّْأ َُ . أي ذَكٍر وأُنثى زوجين اثنين{ َوِمَن اْلَمْعِز اثْ نَ ْيِن }  :قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ذَواُت اأَلْذنَاب اْلِقَصار ، وفيه قراءتا َ : َواْلَمْعِز . واحدُه َضائَِنةٌ : تَاِجٌر وُتَجرٌّ ، َوِقْيَل : َضاِئٍن ، كما يقال 

 .َتْسِكْيُن العيِن ؛ وفتُحها: 
د { ُقْل َءآلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم األُنثَ يَ ْيِن َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم األُنثَ يَ ْيِن } : قوله  ِمن : أي قل َلهم يا ُمَحمَّ

أيَن جاء هذا التحريُم الذي تذكروَنُه أيُّها الكفاُر في الولِد السَّاِبِع في الغنِم أنه حراٌم على النساِء ؛ حرََّم 
 اهللُ الذكَر من الضْأ َِ ؛ والذكَر من المعِز ؛ فحرَّم ولَدهما لحرمِة اإلناث؟

فإ َ جاَء هذا التحريُم من ِقَبِل ذُكورهما ؛ فيجُب أ َ تكو َ كلُّ أنثى حراٌم عليكم ، وإ َْ كا ََ من ِقَبِل 
ِدهما من الذكِر واألنثى  َحَراماً عليكم ؛ أل ََّ األرحام اشتماِل أرحاِم األنْ ثَ يَ ْيِن ؛ فيجُب أ َ يكو ََ كلُّ أَو

 .تشتمُل عليهما جمعياً 
روا ِلي ما ُحرطَم عليكم { نَ بطُئوِني ِبِعْلٍم ِإ َ ُكنُتْم َصاِدِقيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ُقْل للكافرين َخبُروِني وَفسط

ٍة إ َْ ُكنُتْم َصاِدِقيَن في مقاَلِتكم  َلَة ونحِوهاإ ََّ اهللَ َحرََّم ا: ببَ َيا َِ ُحجَّ ِإ َ ُكنُتْم } : وإنَّما قال . لَوِصي ْ
 .أل َ الصطْدَق َ يُمكن إَ بعلمٍ { َصاِدِقيَن 
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ِبِل اثْ نَ ْيِن َوِمَن اْلبَ َقِر اثْ نَ ْيِن ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم اأْلُنْ ثَ يَ ْيِن َأمَّا اْشَتَمَلْت َعلَ  ِن َأْم ُكْنُتْم ْيِه َأْرَحاُم اأْلُنْ ثَ يَ يْ َوِمَن اإْلِ
ِن افْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر  ِعْلٍم ِإ ََّ اللََّه ََ ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّاُكُم اللَُّه ِبَهَذا َفَمْن َأظَْلُم ِممَّ

َعَلى َُاِعٍم َيْطَعُمُه ِإََّ َأ َْ َيُكو ََ َمْيَتًة  ُقْل ََ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما( 666)يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن 
رَ   بَاٍغ َوََ َعاٍد فَِإ ََّ َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغي ْ

 ( 666)رَبََّك َغُفوٌر رَِحيٌم 

 
؛ أي َوأْنَشأَ ِمَن اإِلبِل اثْ نَ ْيِن ؛ ذَكٍر وأُنثى من جملِة الثمانيِة األزواٍج ، { َوِمَن اإِلْبِل اثْ نَ ْيِن } : ى وقَ ْولُُه تَ َعالَ 
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د { ُقْل َءآلذََّكَرْيِن َحرََّم } ؛ ذَكٍر وأُنثى ، { َوِمَن اْلبَ َقِر اثْ نَ ْيِن }  إنَّكم ُتَحرطُمو ََ : ؛ أي ُقْل َلهم يا ُمَحمَّ
َأِم } ن الجاموس واإلبِل والبقِر على النطساء ، فِمْن أيَن جاء هذا التحريُم ؛ ِمن ِقَبل الذكور ؛ الولَد م

، أي َمن الذي اْشَتَمَلْت َعَلْيِه { َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم األُنْ ثَ يَ ْيِن } ؛ أي ِمن ِقَبِل اإلناث ؟ { األُنْ ثَ يَ ْيِن 
؛ أي أْم شاَهدُتم اهللَ تعالى حرَّم هذه األشياِء { َأْم ُكنُتْم ُشَهَدآَء ِإْذ َوصَّاُكُم اللَُّه ِبَه اَذا }  أْرَحاُم األُنَ ثَ يَ ْيِن ،

 .التي تحرطموَنها وأمرَكم بتحرْيمها
 ََّ اهلل تعالى أَمَر نَبيَّهُ يعني إذا ُكْنُتْم َ ُتِقرُّو ََ بَِنِبيٍّ من األنبياِء ؛ فِمن أيَن َعِلْمُتْم تحريَم اهلِل ؛ أباْلِقَياِس ؟ أل

ا نزَلْت هذه ا ِة فساَد قوِلهم وبطال ََ اعتقاِدهم ، فلمَّ آليُة َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم أ َ يُ َناِظَرُهْم ، ويُ بَ يطَن بالحجَّ
وكا َ هو الَّذي  -قَ َرأَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم على أبي األْحَوِص اْلُجَشِمي وَماِلِك ْبِن َعْوٍف " 

: " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم . َفَسَكَت َماِلُك َوَتَحي ََّر ِفي اْلَجَواب -ُيَحرطُم َلهم ، وكانوا يرجعو َ إليه فيه 
 ". َبْل َتَكلَّْم َأْنَت ؛ أنَا أْسَمُع : فَ َقاَل َلُه َماِلُك " َما َلَك يَا َماِلُك ََ تَ َتَكلَُّم ؟ 

ِن افْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذباً لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعْلٍم } : َعاَلى فنزَل قَ ْوُلُه ت َ  ؛ هذا استفهاٌم { َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ
ب ؛ معناه  َعجُّ ِن اختلَق على اهلِل َكِذباً : بمعنى الت َّْوبِْيِخ َوالت َّ لُِيِضلَّ } أيُّ أحٍد أْعَتى وأجرأ على اهلِل ِممَّ

؛ { ِإ ََّ اللََّه ََ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن } أي لَِيْصِرَف الناَس عن ِدينه وُحْكِمِه باْلَجْهِل ، { ِعْلٍم  النَّاَس ِبَغْيرِ 
ِة فيما افْ تَ َروْا على اهلِل ، ويقاُل   .َ يهديهم إلى ُحجَِّتِه وثوابهِ : أي َ يُ ْهِدْيِهْم إلى اْلُحجَّ

َلِة : بُن عوٍف  فلما نزَلْت هذه اآليُة قال مالكُ  ِفْيَم هذا التحريُم الذي َحرََّمُه آباُؤنا من السَّائَِبِة والَوِصي ْ
َرِة ؟ فَأنزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ  َّ َأ َ } : واْلَحاِم َواْلَبِحي ْ َّ َأِجُد ِفي َمآ ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّماً َعَلى َُاِعٍم َيْطَعُمُه ِإ ُقل 

؛ فقرأ النبيُّ صلى اهلل { ماً مَّْسُفوحاً َأْو َلْحَم ِخنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس َأْو ِفْسقاً ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه َيُكو ََ َمْيَتًة َأْو دَ 
؛  فَأَبى قَ ْوُمهُ . إنطي اْمِرٌؤ ِمْن قَ ْوِمي فَُأْخبُرُهْم َعْنكَ : فَ َقاَل " يَا َماِلُك ؛ أْسِلُم : " عليه وسلم اآلية ، ُثمَّ قَاَل 

إنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى ُأمٍَّة َوإنَّا َعَلى : َوذَكَر َلُهْم ؛ فَ َقاُلوْا . رََأْيُت رَُجالً ُمَعلًَّما: َكْيَف رَأْيَت ؟ فَ َقاَل : فَ َقاُلوْا 
 .آثَاِرِهْم ُمْقَتُدو ََ 

ُد : ومعنى اآلية  َّ أ َْ ََ أِجُد ِفي َما ُأوِحَي إَليَّ من ا: ُقْل َلهم يا ُمَحمَّ لقرآ َ شيئاً ُمَحرَّماً َعَلى آِكٍل يَْأُكُلُه إ
َّ َأ َ َيُكو ََ } فَمْن قرأ . َيُكو ََ َمْيَتًة َلْم يُذكَّ ؛ وهي َتموُت َحْتَف أْنفٍ  َّ أ َ يكو ََ : بالياء فعلى معنى { ِإ إ

: وقرأ َعِليٌّ رضي اهلل عنه  .إَ أ َ تكو ََ تلك األشياُء ميتةً : ومن قرأ بالتاء ؛ فعلى معنى . المأكوُل ميتةً 
 .بتشديِد الطاء ، فأْدَغَم التاَء في الطاء( َيطَِّعُمهُ )
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َما َحَمَلْت ُظُهورُُهَما َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَ َقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمنَا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإََّ 
بُوَك فَ ُقْل رَبُُّكْم ُذو ( 661)ايَا َأْو َما اْختَ َلَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزيْ َناُهْم ِببَ ْغِيِهْم َوِإنَّا َلَصاِدُقو ََ َأِو اْلَحوَ  فَِإ َْ َكذَّ

 ( 666)رَْحَمٍة َواِسَعٍة َوََ يُ َردُّ بَْأُسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِميَن 

 
. ؛ في هذه اآلية بيا َُ ما َحرََّم اهللُ على اليهودِ { َن َهاُدوْا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ُظُفٍر َوَعَلى الَِّذي} : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

ا ََ َيُكو َُ { ُكلَّ ِذي ظُُفٍر } : أرَاَد بَقْوِلِه : )قال ابُن عبَّاس  اإلبَل والنَّعاَم َواْلَبطَّ َواإِلَوزَّ َوَما أْشَبَه ذِلَك ِممَّ
َفِرَج اأَلَصابعِ  بَاِع : َوِقيَل (. ُمن ْ أراد به ما يصيُد بالظُّْفِر مثَل النُُّسور والبراري وما ُيَشاِكُل ذلَك من السط

. بكسِر الظَّاء وإسكا َ الفاء( ُكلَّ ِذي ِظْفرٍ : )قرأ الحسُن (. ِهَي اإلبُل فَ َقطْ : )وقال ابُن زيٍد . والكالب
َمال   .غةٌ بكسِرهما جميعاً ؛ وهي ل( ِظِفرٍ : )وقرأ أبو السط

َّ َما َحَمَلْت ُظُهورُُهَما } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ؛ من الشطْحِم وهو { َوِمَن اْلبَ َقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَمآ ِإ
ْمُن ،  اخِلها ؛ ؛ وهي اْلَمَباِعُر واألْمَعاءُ التي عليها الشَّْحُم من د{ اْلَحَوايَآ } ؛ ما َحَمَلِت ؛ { َأِو } السَّ

َأْو َما اْختَ َلَط ِبَعْظٍم } : وقولُه . واحدُتها َحاوَيٌة وَحاويَاُء وَحِويَّة ؛ ُسميت بذلك ألنَّها َتحوي ما في الَبْطنِ 
وأما اإلْلَيُة ؛ فقد كانت داخلًة . ؛ أراَد به ما يكو َُ من الشَّْحِم اْلُمَخلَِّط من اللَّحِم على َعْظِم الجنب{ 

 .في التحريم
؛ { ِوِإنَّا َلَصاِدقُو ََ } ؛ أي ذلك التحريُم عاقبناُهم بظلِمهم ، { ذِلَك َجَزيْ َناُهم ِببَ ْغِيِهْم } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 

فيما نقوُل إ ََّ هذه األشياِء كانت َحالًَ في األصِل ؛ فحرَّمناها على اليهوِد بمعصيِتهم ومخالفتهم 
يِم يجملو ََ الشُُّحوَم فيبيعوَنها ؛ فيستحلُّو َ َثمَنها ؛ كما قال صلى ألنبيائِهم ، وكانِت اليهوُد مع هذا التحر 

َلَعَن اهللُ اْليَ ُهوَد ؛ ُحرطَمْت َعَلْيهْم الشُُّحوُم َفَجَمُلوَها َوبَاُعوَها َوأَكُلو َثَمنَ َها ؛ إ ََّ اهللَ : " اهلل عليه وسلم 
َعُه َوأْكَل   ". َثَمِنِه تَ َعاَلى إذا َحرََّم َشْيئاً َحرََّم بَ ي ْ

ا نزلت هذه اآليُة ؛ قال صلى اهلل عليه وسلم  َهذا َما أْوَحى اهللُ تَ َعاَلى إَليَّ أنَُّه ُمَحرٌَّم ِمْنُه َعَلى : " فلمَّ
} : إنََّك َلْم ُتِصْب فيما قُ ْلَت ، فقال اهلل َعزَّ َوَجلَّ : فقاَل المشركو َ ". اْلُمْسِلِمْيَن ، َوِمْنُه َعَلى اْليَ ُهوِد 

بُوَك فَ ُقْل رَّبُُّكْم ُذو رَْحَمٍة َواِسَعٍة  رَّبُُّكْم ُذو رَْحَمٍة } : ؛ أي إ َْ أنَكُروا ولم يقبُلوا قوَلَك ؛ فُقْل { فَِإ َ َكذَّ
يُ َردُّ عذابهُ  ؛ أي َ{ َوََ يُ َردُّ بَْأُسهُ َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِميَن } باإلمهاِل بأ َ َلْن يُ َعاِجَلُكْم بالعقوبِة ؛ { َواِسَعٍة 

 .عن المشركين واليهوِد إذا جاء وقُت العذاب

(0/0) 

 
 

َب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َسيَ ُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَْكَنا َوََ آبَاُؤنَا َوََ َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَّ 
 ( 666)ْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَ ُتْخرُِجوهُ َلَنا ِإ َْ تَ تَِّبُعو ََ ِإََّ الظَّنَّ َوِإ َْ َأنْ ُتْم ِإََّ َتْخُرُصو ََ َحتَّى َذاُقوا بَْأَسَنا ُقْل َهْل عِ 
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؛ أي آباُؤنا من قبِلنا الذين { َسيَ ُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوْا َلْو َشآَء اللَّهُ َمآ َأْشرَْكنَا َوََ آبَاُؤنَا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْرَك { ِمن َشْيٍء } ؛ على أنفِسنا ؛ { َوََ َحرَّْمَنا } ْستَ نَ نَّا بهم ، ا ؛ من الحْرِث واألنعام ، ولكنه َشاَء لنا الشط
 .والتحريمَ 

َب } : قَاَل اهللُ تَ َعاَلى  ؛ أي هكذا َكذَب الذين ِمْن قبِلهم { الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهم } ؛ أي قاَل ؛ { َكذاِلَك َكذَّ
بالتخفيِف ؛ ( َكذِلَك َكذَب الَِّذينَ )من قرأ . ؛ أي عذابَنا{ َحتَّى َذاقُوْا بَْأَسَنا } ْم كما َكذَب قوُمك ، ُرُسَلهُ 

كما َكذَب قوُمك على اهلِل ؛ كذلك َكذَب َمن قبَلهم من األَُمِم الخالية على اهلِل ؛ حتى ذاقُوا : فمعناُه 
 .عذابَنا

د { ندَُكم مطْن ِعْلٍم فَ ُتْخرُِجوُه لََنآ ُقْل َهْل عِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َهْل عندَكم من ِعْلٍم من : ؛ أي قل َلهم يا ُمَحمَّ
ٍة غير ما في الُقْرآ َِ ؛ فَ بَ ي طُنوُه َلَنا ،  َّ الظَّنَّ } بَ َيا ٍَ وُحجَّ َرِة { ِإ َ تَ تَِّبُعو ََ ِإ ؛ يعني َظن َُّهْم في تحريِم الَبِحي ْ

َّ َتْخُرُصو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . َلِة َواْلَحامِ والسَّائَِبِة َواْلَوِصي ْ  َّ َتْكِذبُو ََ على اهللِ { َوِإ َْ َأنُتْم َإ  .؛ ما أنتم إ
لو شاَء اهلل ما أْشرَْكَنا ، على وجِه اَستهزاء ؛ فكذبَهم اهللُ في ذلك ، وإ َْ كانت : قال المشركو َ 

َذا َجآَءَك اْلُمَناِفُقو ََ قَالُوْا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يَ ْعَلُم إِ } ( : المنافقو َ)المشيئُة حّقاً كما في سورة 
إنََّك َلَرُسوُل : فكذبَهم اهلل في قوِلهم [ 6: المنافقو َ ]{ِإنََّك َلَرُسوُلُه َواللَُّه َيْشَهُد ِإ ََّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُو ََ 

 .نَّهم قالوا على وجِه اَستهزاءاهلِل ؛ وإ َ كا َ ذلك َحّقاً ؛ أل
ثُمَّ اْعَلْم . ما أْشرَْكَنا نحُن َو آباؤنا: عطٌف على اْلُمْضَمِر المتَّصل ؛ معناهُ { َوََ آبَاُؤنَا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ََ ََ مجازاًة لَ : أ ََّ بعَضهم قال  هم على إ ََّ مشيئَة المعاصي إذا ُأضيفت إلى اهلِل تعالى كا َ معناها اْلُخْذ
 .ُسوِء أفعاِلهم ، وإصرارهم على المعصيةِ 
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ُة اْلَباِلَغُة فَ َلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعيَن   ( 666)ُقْل فَِللَِّه اْلُحجَّ

 
ُة اْلبَاِلَغُة فَ َلْو َشآَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعيَن } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  هلل قد أبلَغكم ُحجََّتُه ؛ ؛ أي إ ََّ ا{ ُقْل فَِللَِّه اْلُحجَّ

َقْد : َمْعنَاُه : )وقال الحسُن . وهو ما أَحلَُّه من الثمانيِة أزواٍج ؛ فلو شاَء َلَوف ََّقُكْم لدينِه وأكرَمكم بمعرفته
ُة َوَجاءَُكُم الرَُّسوُل ؛ فَ َلْو َشاَء َلَوف ََّقُكْم وأْجبَ رَُكْم على اإلْيما َِ  ُة اْلَباِلَغُة } و (. قَاَمْت َعَلْيُكُم اْلُحجَّ { اْلُحجَّ

 .التَّامَّةُ الكافيةُ : 
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تَِّبْع َأْهَواَء الَِّذيَن  ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدو ََ َأ ََّ اللََّه َحرََّم َهَذا فَِإ َْ َشِهُدوا َفاَل َتْشَهْد َمَعُهْم َوََ ت َ 
بُوا ِبآيَاتَِنا َوالَِّذيَن ََ يُ ؤْ   ( 660)ِمُنو ََ بِاآْلِخَرِة َوُهْم ِبَربطِهْم يَ ْعِدلُو ََ َكذَّ

 
د { ُقْل َهُلمَّ ُشَهَدآءَُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدو ََ َأ ََّ اللََّه َحرََّم َه اَذا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َهاتُوا : ؛ أي قل َلهم يا ُمَحمَّ

{ َفالَ َتْشَهْد } ؛ بأ ََّ اهللَ حرََّمها ، { فَِإ َ َشِهُدوْا } ه األشياِء ، ُشَهَداءَُكْم الَِّذيَن َيْشَهُدو ََ أ ََّ اهللَ َحرََّم هذ
ُد ،  ُِل{ َمَعُهْم } ، أنَت يا ُمَحمَّ َّ البا  .؛ ألنَّهم َ يشهدو َ إ

بُواْ ِبآيَاتَِنا َوالَِّذيَن ََ يُ ْؤِمُنو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َ تَ ْعَمُل بهوى { بِاآلِخَرِة َوََ تَ تَِّبْع َأْهَوآَء الَِّذيَن َكذَّ
قُو ََ بالبعثِ  وإنَّما َفَصَل بين الفريقين ؛ أل ََّ ِمن . الذين َجَحُدوا بَك وبالُقْرآ َِ ؛ َو بهوى الذين ََ ُيَصدط

َوُهم } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ . الكفاِر ِمن يُ ْؤِمُن بالبعِث كأهل الكتاب ؛ ومنُهم َمن َ يؤِمن بذلَك َكَعَبَدِة األوثا َِ 
 .؛ أي ُيَسوُّو ََ باهلِل تعالى في الطاعةِ { ِبَربطِهْم يَ ْعِدلُو ََ 
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دَُكْم ِمْن ِإْماَلٍق ُقْل تَ َعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأََّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوََ ت َ  ْقتُ ُلوا َأْوََ
َها َوَما بََطَن َوََ تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَِّتي حَ  َنْحنُ  رََّم اللَُّه ِإََّ نَ ْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوََ تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

 ( 666)بِاْلَحقط َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلو ََ 

 
د ِلَماِلِك بِن عوِف اْلُخشمي { ْا َأْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم ُقْل تَ َعاَلوْ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي قل يا ُمَحمَّ

وا واْجَتِمُعوا أقْ َرأ عليكم الذي َحرََّم ربُّكم عليُكم: وألصحابه   .َهُلمُّ
َّ ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيئاً } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  أتْ ُلوا عليكم أ َْ َ : ويقال . َ ُتْشرُِكوا ؛ أي أْوِصْيُكْم وآُمرُُكْم أ َْ { َأ

َّ َتْسُجَد } : ُتشركوا كما في قولِه  { َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً } : َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى [. 66: األعراف ]{َما َمنَ َعَك َأ
ََدَُكْم } ، ؛ أي َوأْوِصيُكْم بالوالدين ؛ أي باإلحسا َِ إلى الوالدين بّراً بهما وَعْطفاً عليهما  َوََ تَ ْقتُ ُلوْا َأْو

 .؛ أي َ َتْدفُ ُنوا بناِتكم أحياًء مخافَة الفقرِ { مطْن إْماَلٍق 
أْمَلَق الرجُل ؛ إَذا نَِفَد زَاُدهُ َونَ َفُتهُ ومنه اْلَمَلَق ؛ وهو َبْذُل : نَ َفاُد الزَّاِد َواْلنَ َفَقِة ، يقال : واإلمالُق في اللغة 

 .؛ أي علينا رْزُقُكْم ورْزقُ ُهْم جميعاً { نَّْحُن نَ ْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . َتْحِصْيِل اْلُمَرادِ اْلَمْجُهوِد ِفي 
َها َوَما َبَطَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } ؛ أي َ تقربوا الزنا مسرطين َو معلنين ، { َوََ تَ ْقَربُوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

 ََ َّ بِاْلَحقط  َو َّ بإحدى ثالِث ِخاَلٍل { تَ ْقتُ ُلوْا الن َّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَّهُ ِإ زناً بعد إْحَصا ٍَ ؛ وكفٌر بعد : أي إ
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 .أْيَما ٍَ ؛ وقتُل نفٍس بغير حقط 
ُت َرُسوُل َعاَلَم تَ ْقتُ ُلوِني ؟ َسِمعْ : " أ َ عثما َ رضي اهلل عنه حين أرادوا قتله أشرف عليهم وقاَل " وروي 

َّ بإْحدَى َثاَلٍث : " اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يَ ُقوُل  رَُجٌل زََنى بَ ْعَد إْحَصا ٍَ ؛ : ََ َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إ
ٍة َوََ إْساَلٍم ؛ َوََ فَ َواهلِل َما زَنَ ْيُت ِفي َجاِهَليَّ ". فَ َعَلْيِه الرَّْجُم ، َورَُجٌل قَ َتَل َعْمداً ، أو اْرَتدَّ بَ ْعَد إْساَلِمِه 

َّ اهللُ َوأ ََّ  داً قَ تَ ْلَت أَحداً فَأفْ َتِدي نَ ْفِسي ِمْنُه ؛ َوََ اْرَتَدْدُت ُمْنُذ أْسَلْمُت ؛ إنطي أْشَهُد أ َْ ََ إَلَه إ  ُمَحمَّ
 ". َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسم 

هذا الذي ذُِكَر لكم أَمرَُكُم اهللُ في كتابِه ِلَكي تَ ْفَعُلوا ما أمرَكم ؛ أي { ذاِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .{َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلو ََ } بِه ، 
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ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزا ََ  ُلَغ َأُشدَّ  ُنَكلطُف نَ ْفًسا بِاْلِقْسِط ََ  َوََ تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإََّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى يَ ب ْ
 ( 666)َعلَُّكْم َتذَكَُّرو ََ ِإََّ ُوْسَعَها َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكا ََ َذا قُ ْرَبى َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوفُوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه لَ 

 
َّ بِالَِّتي ِهَي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُه َوََ تَ ْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإ ُلَغ َأُشدَّ ؛ أي َ تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم { َأْحَسُن َحتَّى يَ ب ْ

ُه } الذي َ أَب لُه إَ ِلِحْفِظِه وَتمييزه وإصالِحه ،  ُلَغ َأُشدَّ ُهَو بُ ُلوُغ اْلُحُلِم ؛ : )قال الشعبيُّ . {َحتَّى يَ ب ْ
يطَئا  (.تُ َحْيُث ُتْكَتُب اْلَحَسَناُت َوُتْكَتُب َعَلْيِه السَّ

يُّ  دط ُلَغ َثالَثِْيَن َسَنةً : األَشدُّ : )وقال السُّ َما بَ ْيَن َثَماِني َعْشَرَة َسَنًة إَلى َثالَثِْيَن : )وقال الكلبيُّ (. أ َْ يَ ب ْ
َفَة َغايََة اأَلُشدط (. َسَنةً  ُه َما َلْم َيُكْن َخْمساً َوِعْشرِْيَن َسَنًة ؛ فَإذا بَ َلَغَها َدَفَع إلَْيِه َمالَ : )وجعل أبُو َحِني ْ

 (.َمْعُتوهاً 
راء ، { َوَأْوفُوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزا ََ بِاْلِقْسِط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وا الَكْيَل والوز ََ بالعدِل عند البيِع والشط } ؛ أي أِتمُّ

َّ ُوْسَعَها  َّ ُاقَ َتها وَجْهَدَها{ ََ ُنَكلطُف نَ ْفساً ِإ ٌل في جواز اَجتهاد في األحكاِم وهذه اآليةُ أص. ؛ أي إ
، وإ ََّ كلَّ ُمْجَتِهٍد ُمِصْيٌب ؛ فإذا اجتهَد اإلنسا َُ في الكيِل والوز َ ، وَوقَ َعْت فيه زيادٌة يسيرٌة أو نقصا َ 

يسيٌر لم يُ َؤاِخْذُه اهللُ به إذا اجتهَد جهده ، وإنه اعتاد الكيل على ذلك فزاَد أو نقص أثبت التراجع إذا  
 .لقدر من التفاوت مما يقع بين الكيلينكا َ ذلك ا
: معناه : ِقْيَل . ؛ أي إذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا في اْلَمَقاَلةِ { َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلواْ َوَلْو َكا ََ َذا قُ ْرَبى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .اهدقولُوا الحقَّ إذا شهدُتم وحكمُتم ولو كا َ المشهوُد عليه ُأْوِلي قرابٍة من الش
وا فرائَض اهلِل التي أمرَكم بها ، كما قاَل تَعالى { َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوفُوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َأَلْم َأْعَهْد } : ؛ أي أِتمُّ

} : النَّْذَر واليميَن ، كما قال تعالى : أراَد بالعهِد في هذه اآلية : ويقال [. 10: يس ]{ِإَلْيُكْم يابَِني َءاَدَم 
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ُرو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى [. 66: النحل ]{َأْوُفوْا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهدتُّْم وَ  ؛ أي { ذاِلُكْم َوصَّ اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
 .في هذا الذي ذَكَرُه اهللُ لكم وأمرَكم اهللُ به في الكتاب لكي تتَِّعُظوا فَ َتْمَتِنُعوا عِن اْلُمَحرََّماتِ 
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ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ  ي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوََ تَ تَِّبُعوا السُّ ُِ ُقو ََ َوَأ ََّ َهَذا ِصَرا اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ
(666 ) 

 
ي ُمْسَتِقيماً } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ُِ ؛ أي اْعَتِقُدوا { فَاتَِّبُعوُه } : ُه تَ َعاَلى وقَ ْولُ . ؛ في الجنَّة{ َوَأ ََّ َه اَذا ِصَرا

؛ أي َو تَ تَّبُعوا اليهوديََّة والنصرانيَّة { َوََ تَ تَِّبُعوْا السُُّبَل } حالَل هذا الديِن وحراَمه وَمْأُمورَُه َوَمْنِهيَُّه ، 
ْيطا َِ وهي ُريُق النَّارِ   .وسائَر ِمَلِل الكفِر ؛ فإنَّها َسبْيُل الشَّ

ُبُل الذي تتَّبعوَنه بهواكم عن ديِن اهلل { فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ  ؛ أي فَ ُيِضلُُّكْم ذلك السُّ
{ َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقو ََ } ؛ أي هذا الذي أَمرَكم اهللُ به في الُقْرآ َِ ، { ذاِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه } الذي هو اإلسالُم ، 

قُ   .وا السُُّبَل المختلفَة وَتْسَتِقْيُموا على اإلْيما َِ ؛ أي لَِتت َّ
ُهَما  َهِذِه الثَّاَلُث آيَاٍت ِمَن اْلُمْحَكَماِت ؛ َوُهنَّ إَماٌم ِفي الت َّْورَاِة َواإلْنِجْيِل : )قال ابُن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن ْ

اْلُكُتِب ؛ َوِهَي ُمَحرََّماٌت َعَلى بَِني آَدَم ُكلَُّهْم ؛ َوُهنَّ ُأمُّ  َوالزَّبُور َواْلُفْرقَا َِ ؛ َلْم يَ ْنَسْخُهنَّ َشْيٌء ِفي َجِمْيعِ 
َوالَِّذي نَ ْفُس َكْعٍب : )قال كعُب األحبَار (. اْلِكَتاب ؛ َمْن َعِمَل ِبهنَّ َدَخَل الَجنََّة ؛ َوَمْن تَ رََكُهنَّ َدَخَل النَّارَ 

بْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم ؛ ُقْل تَ َعاُلوا أْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم : ْورَاِة بَيِدِه ؛ إ ََّ َهِذِه أَلوَُّل َشْيٍء ِفي الت َّ 
 (.إَلى آخِر اآلياِت الثَّاَلثِ .َعَلْيُكمْ 
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َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َتَماًما َعَلى الَِّذي َأْحَسَن َوتَ ْفِصياًل ِلُكلط َشْيٍء َوُهًدى َورَْحَمًة لَ  َعلَُّهْم بِِلَقاِء رَبطِهْم ُثمَّ آتَ ي ْ
 ( 666)يُ ْؤِمُنو ََ 

 
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َتَماماً َعَلى الَِّذي َأْحَسَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َنا ُموَسى اْلِكَتابَ : ؛ معناه { ثُمَّ آتَ ي ْ . بل آتَ ي ْ

[ 66: األنعام ]{ُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم ُقْل تَ َعاَلْواْ َأتْ } : معنى العطِف كأنه قال تعالى ( ثُمَّ )معنى : َوِقْيَل 
أي َتماماً للْحَسِن على { َتَماماً َعَلى الَِّذي َأْحَسَن } : قولُه . ثم أُْتُل ما آتاُه اهللُ موسى من التَّوراةِ 
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 .اْلُمْحِسِنْيَن النطِبيُّ موَسى عليه السالم أحُدهم
كا َ موَسى عليه السالم ُمْحِسناً ِفي معرفِة . َن موَسى عليه السالمَتَماماً على ما أْحسَ : معناه : ويقاُل 

مين ، فأعطيناُه التوراَة زيادًة على ذلك على : َوِقْيَل . ُنِصَب على القطع( َتَماماً )و. العلِم وُكُتب المتقدط
 .أْحَسنُ  على الذي ُهوَ : بالرفِع على معنى ( َعَلى الَّذي أْحَسنُ : )وقرأ ابُن عمر . التَّفسيرِ 

ْوُلُه تَ َعاَلى  َْ ؛ أي تَ ْتِمْيماً باإلحسا َِ { َوتَ ْفِصيالً لطُكلط َشْيٍء َوُهًدى َورَْحَمًة لََّعلَُّهْم بِِلَقآِء رَبطِهْم يُ ْؤِمُنو ََ } : َق
ْن آَمَن به إليهم ؛ وتَ ْبيْيناً لكلط شيٍء من الحالِل والحرام ؛ والُهدى من الضَّاللِة ؛ والَنَجاَة من العذاب ِلمَ 

قُو ََ   .وَعِمَل بما فيه ؛ َلَعلَُّهْم بالبعِث الذي فيه جزاُء األعمال يُِقرُّو ََ َوُيَصدط
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 ( 666)َوَهَذا ِكَتاٌب َأنْ َزْلنَاُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َوات َُّقوا َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمو ََ 

 
؛ أي َوَهذا الُقْرآ َُ كتاٌب أنزلناُه فيه بركٌة وخير كثيٌر ِلمن آَمَن { اُه ُمَباَرٌك َوَه اَذا ِكَتاٌب َأنَزْلنَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

{ َوات َُّقوْا } ؛ أي اقْ َتُدوا به في أوامرِه ونواهيه ، { فَاتَِّبُعوُه } ثُ ُبوُت اْلَخْيِر وديمومتهُ ، : ومعنى اْلبَ رََكِة . به
 .؛ لتكونوا على رََجاِء الرَّحمةِ { و ََ َلَعلَُّكْم تُ ْرَحمُ } ، مخالَفته ُسْخَطُه ، 
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 ( 661)َأ َْ تَ ُقولُوا ِإنََّما أُْنِزَل اْلِكَتاُب َعَلى َُائَِفتَ ْيِن ِمْن قَ ْبِلَنا َوِإ َْ ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِليَن 

 
َُآئِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إنَّما أنزَل : ؛ أي كراهَة أ َ يقولوا { َفتَ ْيِن ِمن قَ ْبِلَنا َأ َ تَ ُقوُلواْ ِإنََّمآ ُأنِزَل اْلِكَتاُب َعَلى 

َوِإ َ ُكنَّا َعن ِدرَاَسِتِهْم } الكتاَب على ُائفتين ِمن قبِلنا ؛ أراَد به التوراَة لليهود ؛ واإلنجيَل للنصارى ، 
ا فيه ؛ أي وقد ُكنَّا عن قراءِة ُكُتبِهْم التوراِة واإلنجيل َلَغاِفِلْينَ { َلَغاِفِليَن  وما ُكنَّا عن : معناُه : َوِقْيَل . عمَّ

ا فيهما َّ غافلين عمَّ  .قراءِة ُكتبهم التوراَة واإلنجيل إ
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ُهْم فَ َقْد َجاءَُكْم بَ ي طَنٌة ِمْن رَبطُكْم  َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا َأْهَدى ِمن ْ َفَمْن َأظَْلُم  َوُهًدى َورَْحَمةٌ َأْو تَ ُقولُوا َلْو َأنَّا ُأْنِزَل َعَلي ْ
َها َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدفُو ََ َعْن آيَاتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب ِبَما َكانُ  َب بِآيَاِت اللَِّه َوَصَدَف َعن ْ ْن َكذَّ وا َيْصِدفُو ََ ِممَّ
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َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّآ َأهْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُهْم َأْو تَ ُقوُلواْ َلْو َأنَّآ ُأنِزَل َعَلي ْ َلْو أنَّا : ؛ أي وكراهَة أ َ يقولوا { َدى ِمن ْ

َنا اْلِكَتاُب كما ُأْنِزَل على اليهوِد والنصارى ، لُكنَّا أسرُع إجابًة منهم ة كانوا : وذلك . أنِزَل َعَلي ْ أ ََّ أهَل مكَّ
 .لُكنَّا أْهَدى منهم قاتَل اهللُ اليهوَد ؛ كيف كذبوا على أنبياِئهم ، واهلِل لو جاَءنا نذيٌر كتابٌ : يقولو َ 

؛ ِمن { َوُهًدى } ؛ أي الُقْرآ َُ بَ َياناً ودَلًة من ربكم ، { فَ َقْد َجآءَُكْم بَ ي طَنٌة مطن رَّبطُكْم } : قَاَل اهللُ تَ َعاَلى 
 .؛ ِلمن آمَن به واتَّبَعهُ ، رَِحَم اهللُ بإنزالِه عباَدهُ { َورَْحَمٌة } الضَّاللة ؛ 
َب ِبآيَاِت اللَِّه } :  قَ ْوُلُه تَ َعاَلى ن َكذَّ ْن َكذَب { َفَمْن َأظَْلُم ِممَّ ؛ أي َ أِجُد أْعَتى َو أْجَرأ على اهلل ِممَّ

َها } بآيَاِت اهلِل ،  َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدفُو ََ َعْن آيَاتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب } ؛ أي أْعَرَض عنها ، { َوَصَدَف َعن ْ
ه بإعراِضهم { و ََ ِبَما َكانُواْ َيْصِدفُ  ؛ أي َسنُ َعاِقُب الذين يُ ْعِرُضو ََ عن آياتِنا بأقبِح العذاب وأشدط

 .وتكذيبهم
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 ِتي بَ ْعُض آيَاِت رَبطَك ََ َهْل يَ ْنُظُرو ََ ِإََّ َأ َْ تَْأتِيَ ُهُم اْلَماَلِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَبَُّك َأْو يَْأِتَي بَ ْعُض آيَاِت رَبطَك يَ ْوَم يَأْ 
ًرا ُقِل انْ َتِظُروا ِإنَّا مُ  َفُع نَ ْفًسا ِإيَمانُ َها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخي ْ  ( 666)ْنَتِظُرو ََ يَ ن ْ

 
َّ َأ َ تَْأتِيُهُم اْلَمالِئَكُة } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  بعد نزوِل اآليات وقيام ؛ أي ما يَ ْنُظُر أهُل مكَة { َهْل يَنظُُرو ََ ِإ

َّ هذا َأْو يَْأِتَي } : قولهُ . اْلُحَجِج عليهم إَ إتيا ََ َمَلِك الموِت وأعوانِه ِلَقْبِض أوارحهم ؛ أي َلْم يَ ْبَق إ
َأْو } : وقولُه . أو يَْأِتَي أمُر ربَك بإهالكهم واَنتقاِم منهم ؛ إمَّا بعقاٍب عاجل أو بالقياَمةِ : ؛ معناُه { رَبَُّك 

 .؛ يعني ُلوَع الشَّْمِس من مغربها{ يَْأِتَي بَ ْعُض َءايَاِت رَبطَك 
ة ِمَن الت َّْوبَةِ : )قال الحسن  : " ، قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ( أْو يَْأِتَي بَ ْعُض آيَاِت رَبَك اْلَحاجَّ

َخا ََ ؛ َوُخَوْيَصَة  ُُُلوَع الشَّْمِس ِمْن َمْغرِبَها: بَاِدُروا باأَلْعَماِل ِستّاً  اِل ؛ َوالدُّ جَّ ؛ َوَدابََّة اأَلْرِض ؛ َوُخُروَج الدَّ
 " ". يَ ْعِني اْلِقيَاَمَة  -، َوأْمَر اْلَعامَِّة  -يَ ْعِني َمْوَتهُ  -أَحدُِكْم 

َرَة أْربَعِ : " وقال صلى اهلل عليه وسلم  ْيَن َسَنٍة ، َوَمَلٌك قَاِئٌم َعَلى بَاُب الت َّْوَبِة َمْفُتوٌح ِمْن ِقَبِل اْلَمْغِرب َمِسي ْ
ْمُس ِمْن َمْغرِبَها ؛ ََُلَعْت ِمْن ذ ِلَك اْلَباب ذِلَك اْلَباب َيْدُعو النَّاَس إَلى الت َّْوبَِة ، فَإذا أرَاَد اهللُ أ َْ َتْطُلَع الشَّ
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َماَء ُثمَّ رََجَعْت ، فَ يُ ْغَلُق  َطِت السَّ اْلبَاُب َوتُ َردُّ الت َّْوَبُة ، ُثمَّ تَ ْرِجُع إَلى َشْرِقَها ِلَتْطُلَع َسْوَداَء ََ نُوَر َلَها ؛ فَ تَ َوسَّ
َّ أنَّها َسْوَداءُ َتُمرُّ َمّراً   ". بَ ْعَد ذِلَك ِماَئًة َوِعْشرِْيَن َسَنًة ، إ

َماِء إذا َغَرَبِت الشَّْمُس ؛ رُِفَع بَها إلَ : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : وعن ابن عبَّاس قال  ى السَّ
َُيَ َرا َِ اْلَمالَِئَكِة ، َوُتْحَبُس َتْحَت اْلَعْرِش ، فَ ُيْسَتْأذ َُ ِمْن أْيَن َتطُْلُع ؛ أِمْن مَ  ْطَلِعَها أْم ِمْن السَّابَعِة ِفي ُسْرَعِة 

 . ق ََّتُه ِلتَ ْوَبِة ِعَباِدهِ َمْغرِبَها ، وََكذا اْلَقَمُر ، َفالَ يَ َزاََ َكذِلَك َحتَّى يْأِتَي اهللُ باْلَوْقِت الَِّذي وَ 
َهى َعْنُه أَحٌد ،  َوَتْكثُ ُر اْلَمَعاِصي ِفي اأَلْرِض ، َوَيْذَهُب اْلَمْعُروُف َفالَ يَْأُمُر بِه أَحٌد ، َوَيْكثُ ُر اْلُمْنَكُر َفالَ يَ ن ْ

ْمُس َتْحَت اْلَعْرِش ، فَإذا َمَضى ِمْقَداُر َلي ْ  َلٍة َسَجَدْت ، َواْسَتْأذَنْت رَب ََّها ِمْن فَإذا فَ َعُلوا ذِلَك ُحبَسِت الشَّ
َّ أْيَن َتطُْلُع ، فَ َلْم يِجُئ َلَها َجَواٌب َحتَّى يُ َواِفَقَها اْلَقَمُر ، فَ َيْسُجُد َمَعَها ؛ َفالَ يَ ْعِرُف ِمْقَداَر تِلْ  َلِة إ َك اللَّي ْ

ُدو ََ ِفي اأَلْرِض ؛ َوُهْم يَ ْوَمِئٍذ ِعَصاَبًة قَلِ  َلًة ِفي َهَوا ٍَ ِمَن النَّاسِ اْلُمتَ َهجط  . ي ْ
ُد وْرَدهُ ؛ فَ  َلَها ِمَن اللََّياِلي ، ثمَّ يَ ُقوُم فَ َيتَ َهجَّ َلَة ِمْثَل َما يَ َناُم قَ ب ْ الَ ُيْصِبُح ؛ فَ يُ ْنِكُر فَ يَ َناُم أَحُدُهْم تِْلَك اللَّي ْ

َماِء ؛ فَإذا ِهَي باللَّْيلِ  َمَكانَ َها َوالنُُّجوُم ُمْسَتِديْ َرٌة ، فَ يُ ْنِكُر ذِلَك َوَيُظنُّ ِفْيِه  ذِلَك ، فَ َيْخُرُج َويَ ْنُظُر إَلى السَّ
 ! ْخفَّْت ِقَراَءِتي ؛ أْو َقُصَرْت َصاَلِتي ؛ أْم ُقْمُت قَ ْبَل ِحْيٍن؟: الظُُّنو ََ ، فَ يَ ُقوُل 

َلِة الثَّانَِيِة ، ُثمَّ يَ ْنُظُر ؛ َفالَ يَ َرى الصُّْبَح ، فَ َيْخُرُج ُثمَّ يَ ُقوُم فَ يَ ُعوُد إَلى ُمَصالَُّه ، فَ ُيَصلطي َنْحَو َصالَِتِه ِفي اللَّي ْ 
َلٍة فَإذا ُهَو باللَّْيِل َكَما ُهَو ، فَ ُيَخاِلطُُه اْلَخْوُف ، ثُمَّ يَ ُعوُد َوِجالً َخاِئفاً إَلى ُمَصالَُّه ، فَ ُيَصلطي ِمثْ  َل وْرِدِه ُكلَّ َلي ْ

 . ْبَح ؛ فَ َيْشَتدُّ بِه اْلَخْوفُ ، ُثمَّ يَ ْنُظُر َفالَ يَ َرى الصُّ 
َلٍة ِمْن تِْلَك اللَّيَاِلي ِفي َمَساِجِدِهْم ، َوَيْجَأرُو ََ إَلى اهلِل تَ َعالَ  ى باْلُبَكاِء فَ َيْجَتِمُع اْلُمتَ َهجطُدو ََ ِفي ُكلط لَي ْ

إ ََّ اهللَ يْأُمرُُكَما أ َْ : اْلَقَمِر فَ يَ ُقوُل َلُهَما فَ يُ ْرِسُل اهللُ تَ َعاَلى ِجْبرِْيَل عليه السالم إَلى الشَّْمِس وَ . والتََّضرُّعِ 
 َوَجالً ِمَن اهلِل تَ ْرِجَعا إَلى َمَغاربُكَما فَ َتْطُلَعا ِمْنهُ ، فإنَُّه ََ َضْوَء َلُكَما ِعْنَدنَا َوََ نُوَر ، فَ َيْبِكَيا َِ ِعْنَد ذِلكَ 

َمَواِت السَّْبِع َوأ َخاَلِئَق ِمْن َخْوِف ُبَكاًء َيْسَمُعُه أْهُل السَّ َْ ْهُل ُسَراُدقَاِت اْلَعْرِش ، ثُمَّ يَ ْبِكي َمْن ِفْيِهَما ِمَن اْل
 . اْلَمْوِت َواْلِقَياَمةِ 

ُدو ََ يَ ْبُكو ََ َويَ َتَضرَُّعو ََ َواْلَغاِفُلو ََ ِفي َغَفاَلتِِهْم ؛ إذا بالشَّْمِس َواْلَقَمِر َقْد  َنَما اْلُمتَ َهجط  ََُلَعَتا ِمنَ فَ بَ ي ْ
ْمِس َوََ نُوَر لِْلَقَمِر َكِصَفِتِهَما ِفي ُكُسوِفِهَما ، َفَذِلَك قَ ْوُلُه تَ َعالَ  َوُجِمَع } : ى اْلَمْغِرب أْسَوَدا َِ ََ َضْوَء لِلشَّ

هُ [ 6: القيامة ]{ الشَّْمُس َواْلَقَمُر  َرْيِن يُ َنازُع ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ َما اْسِتَباقاً ، ، فَ يَ ْرَتِفَعا َِ َكذِلَك ِمْثَل اْلَبِعي ْ
َنِئٍذ َويَ ْبُكو ََ  نْ َيا ِحي ْ َصارَُخ أْهُل الدُّ َْ  . فَ َيَت

َفُعُهْم بُ  َفُعُهْم ُبَكاُؤُهْم ، َوُيْكَتُب َلُهْم ِعَباَدًة ، َوأمَّا اْلَفاِسُقو ََ َفالَ يَ ن ْ َكاُؤُهْم يَ ْوَمِئٍذ ، فََأمَّا الصَّاِلُحو ََ فَ يَ ن ْ
َماِء َوُمْنَتَصَفَها ، َجاَء ِجْبرِْيُل فََأَخذ . َرًة َوَنَداَمةً َوُيْكَتُب ذِلَك َعَلْيِهْم َحسْ  فَإَذا بَ َلَغ الشَّْمُس َواْلَقَمُر ُسرََّة السَّ

 ". بُقُروِنِهَما فَ َردَُّهَما إَلى اْلَمْغِرب ؛ فَ يَ ْغُربَا َِ ِفي بَاب الت َّْوبَِة 
يَا ُعَمُر ؛ َخَلَق اهللُ بَاباً لِلت َّْوبَِة َخْلَف : " ؛ َما بَاُب الت َّْوَبِة ؟ قَاَل بَأبي َوُأمطي أْنَت يَا َرُسوَل اهلِل : فَ َقاَل ُعَمُر 

ْلَباُب اْلَمْغِرب ؛ َلُه ِمْصَراَعا َِ ِمْن ذَهٍب ؛ َما بَ ْيَن الِمْصَراِع إَلى اْلِمْصَراِع أْربَ ُعو ََ َسَنًة لِلرَّاِكب ، َفذِلَك ا
ْمِس َواْلَقَمِر ِمْن َمْغرِبِهَما ، فَإذا َغَربَا ِفي َمْفُتوٌح ُمْنُذ َخَلَق اهللُ َخلْ  َلِة ِعْنَد ُُُلوِع الشَّ َقُه إَلى َصبْيَحِة تِْلَك اللَّي ْ
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نَ ُهَما َصْدعٌ  ُر َكَأ َْ َلْم َيُكْن بَ ي ْ نَ ُهَما ، فَ َيِصي ْ ْوَبِة فَإذا ُأْغِلَق بَاُب الت َّ . ذِلَك اْلَباِب رُدَّ اْلِمْصَراَعا َِ َواْلتََأَم َما بَ ي ْ
َّ َمْن َكا ََ قَ ْبَل ذِلَك ُمْحِسن َفْعُه َحَسَنٌة يَ ْعَمُلَها إ اً ، فَإنَُّه َيْجِري َعَلْيِه َلْم يُ ْقَبْل لِْلَعْبِد تَ ْوَبٌة بَ ْعَد ذِلَك ، َوَلْم يَ ن ْ

 ". َما َكا ََ َيْجِري قَ ْبَل ذِلَك اْليَ ْوِم 
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ُهْم ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمُرُهْم ِإَلى اللَِّه ُثمَّ يُ َنبطئُ ُهْم ِبَما َكانُوا يَ ْفَعُلو ََ ِإ ََّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وَكَ  انُوا ِشيَ ًعا َلْسَت ِمن ْ
(666 ) 

 
ن باأللِف ؛ أي َخَرُجوا م( فَارَقُوا: )؛ قرأ حمزُة والكسائيُّ { ِإ ََّ الَِّذيَن فَ رَُّقوْا ِدينَ ُهْم } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

بالتَّشديِد بغيِر ألٍف ؛ وهي قراءُة ابِن ( فَ رَُّقوا)وقرأ الباقو ََ . ديِنهم وتركوُه ؛ وهي قراءُة َعِليٍّ رضي اهلل عنه
ُد قوم ، ويَ تَ َنصَُّر قوٌم ، يدلُّ عليه قَ ْولُُه  مسُعوٍد وابِن َعبَّاس وأَُبّي بِن كعٍب ؛ أي جعُلوا ديَن اهلل ِفَرقاً يتهوَّ

 .أي ِفَرقاً مختلفةً { وََكانُوْا ِشَيعاً } : تَ َعاَلى 
ِة َعَداَوتِِهمْ ( أرَاَد بِهْم اْليَ ُهودَ : )وقال مجاهُد  وقال . فَِإن َُّهْم َكانُوا يَُمالُِئو ََ اْلُمْشرِِكْيَن َعَلى اْلُمْسِلِمْيَن ِلِشدَّ

ُهْم َأْهُل اْلبدَِع : )وعن أبي هريرَة أنه قال (. ضاً ُهُم اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى ؛ فَإ ََّ بَ ْعَضُهْم ُيَكفطُر بَ عْ : )قتادُة 
 (.َوالضَّالََلِة ِمْن َهِذِه األمَِّة ، فَِإ ََّ بَ ْعَضُهْم ُيَكفطُر بَ ْعضاً باْلَجَهاَلةِ 

َيُع { وََكانُوْا ِشَيعاً } : قَ ْوَلُه َعزَّ َوَجلَّ  َعِة ؛ وهي الِفرْ : ؛ أي ِفَرقاً مختلفًة ، والشط َقُة التي يَ ْتَبُع جمع الشطي ْ
َيِع الظُُّهوُر ؛ يقال : َشايَ َعُه على األمِر ؛ إذا ات َّبَ َعُه ، َوِقْيَل : بعُضها بعضاً ؛ يقال  َشاَع الحديُث : أصُل الشط

 .َيِشْيُع ، إذا َظَهرَ 
ُهْم ِفي َشْيٍء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أنَت َبِرْيٌء من ؛ أي َلْسَت ِمن مذاهبهم الباُلة في شيٍء { لَّْسَت ِمن ْ

َقَلبُ ُهْم إلى اهلِل ، { ِإنََّمآ َأْمُرُهْم ِإَلى اللَِّه } جميِع ذلك ،  ؛ ثم يجزيهم { ثُمَّ يُ َنبطئُ ُهم } ؛ أي مصيُرهم وُمن ْ
نيا ، فَ يَ ْنَدُم اْلُمْبِطُل ، وي َ { ِبَما َكانُواْ يَ ْفَعُلو ََ } في اآلخرِة ،   .ْفَرُح اْلُمِحقُّ ؛ أي بما كانوا يعملو ََ في الدُّ
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يطَئِة َفاَل ُيْجَزى ِإََّ ِمثْ َلَها َوُهْم ََ ُيظْ   ( 610)َلُمو ََ َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسَّ

 
ن جاَء ِبخْصَلٍة من الطاعاِت فله َعْشُر ؛ أي مَ { َمن َجآَء بِاْلَحَسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 
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َّ ِمثْ َلَها } حسناٍت ،  َّ { َوَمن َجآَء بِالسَّيطَئِة َفالَ ُيْجَزى ِإ ؛ أي َمن جاَء بخْصَلٍة من المعصيِة فال ُيجزى إ
َل ذلك أل ََّ ؛ بالزيادِة على مقدار ما يستحقُّو َ من العقاب ، وإنَّما قا{ َوُهْم ََ يُْظَلُمو ََ } مثَلها ، 

( فَ َلُه َعْشرٌ : )وقرأ الحسُن وسعيُد بن جبير ويعقوُب . الفضَل بالن طَعِم جائٌز ، واَبتداُء بالعقاب َ يجوزُ 
 .فَ َلُه حسناٌت عشٌر أمثالُها: بالرَِّفِع على معنى ( أْمثَاُلَها)بالتنويِن 

المراُد بها التحديُد : في هذه اآلية ؛ فقاَل بعُضهم وقد تكلََّم أهُل العلِم بالحسنات الَعْشِر التي َوَعَد اهللُ 
إِل َْ أسديَت : المراُد بها التضعيُف دو ََ التَّحديِد بالعشرة ؛ كما يقوُل القائل : وقال بعُضهم . بالعشرةِ 

 .إَليَّ معروفاً أَلَكاِفئَ نََّك بعشرِة أمثالهِ 
َمْن َجاَء باْلَحَسَنِة فلهُ : ٍب غير ذلَك ؛ كأنُه قال تعالى هو ُكلُّهُ بفضٍل وثَ َوا: ُثمَّ اختلُفوا ؛ فقاَل بعُضهم 

َو يجوُز أ َ ُتَساَوى مْنزلُة التفضيل : قاُلوا . عشُر حسناٍت من الن طَعِم والسُّرورِة زيادًة على ثواب َحَسَنِتهِ 
 .بَمْنزَِلَة الثواب ؛ أل َ الثواَب َ ُبدَّ أ َ يُ َقارِنَُه التعظيُم واإلجاللُ 

ويجوُز أ َ يَ تَ َفضََّل على َمن َ يعمُل : هذه الحسناُت الَعْشُر تفضٌُّل من اهلِل تعالى ؛ قالوا : عُضهم وقال ب
 .ِمْثَل ثواب العامل ابتذاًَ منه ؛ وتفضل في فعله على َمن َ يستحق عليه شيء

ُكلُّ َحَسنٍَّة يَ ْعَمُلَها ُيْكَتُب َلهُ إذا َحُسَن إْساَلُم أَحدُِكْم ؛ فَ " أنَّهُ : وعن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 
وَُكّل َسيطَئٍة يَ ْعَمُلَها ؛ ُيْكَتُب َلُه ِمثْ ُلَها إَلى أ َْ يَ ْلَقى . َعْشُر أْمثَاِلَها ؛ إَلى َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف ؛ إَلى َما َشاَء اهللُ 

 " اهلل تَ َعاَلى 
ُموِجَبَتا َِ ؛ َوِمْثٌل ِبمْثٍل : اأَلْعَماُل ِستَّةٌ : " ى اهلل عليه وسلم قَاَل َرُسوُل اهلِل صل: وعن ُخَرْيِم بِن فَاِتٍك قال 

فََأمَّا اْلُموِجَبَتا َِ ؛ فَ ُهَو َمْن َماَت ََ ُيْشِرُك باهلِل َشْيئاً . ؛ َوَحَسنٌَّة بَحَسَنٍة ؛ َوَحَسَنٌة بْعَشٍر ؛ َوَحَسنٌَّة بَسْبِعِماَئةٍ 
َوأمَّا ِمْثٌل بِمْثٍل ؛ َفَمْن ِعِمَل َسيطَئًة ؛ َفَجَزاُء َسيطَئٍة . ُهَو ُمْشِرٌك باهلِل َدَخَل النَّارَ َدَخَل اْلَجنََّة ، وَمْن َماَت وَ 

ُه َوأمَّا َحَسَنةٌ بَحَسَنٍة ؛ َفَمْن َهمَّ بَحَسَنٍة َحتَّى ُيْشِعَر بَها نَ ْفَسهُ َويَ ْعَلُمَها اهللُ ِمْن قَ ْلبِه ؛ ُكِتَب لَ . بِمْثِلَها
َفَقُة ِفي َسبْيِل . َوأمَّا َحَسَنٌة بَعْشٍر ؛ َفَمْن َعِمَل َحَسَنًة فَ َلُه َعْشُر أْمثَاِلَها. ةٌ َحَسنَ  َوأمَّا َحَسَنٌة بَسْبِعِماَئٍة ؛ فَالن َّ

 " اهلِل 

(0/0) 

 
 

 ( 616)ًفا َوَما َكا ََ ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ُقْل ِإنَِّني َهَداِني رَبطي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِني

 
ُد { ُقْل ِإنَِّني َهَداِني رَبطي ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  إنَِّني َوف ََّقِني ربي : ؛ أي قل َلهم يا ُمَحمَّ

؛ أي ِدْيناً هو غايٌة في { يناً ِقَيماً دِ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وأرشَدِني إلى دين الحقط الذي أدُعو اْلَخْلَق إليه
 .اَستقامة
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َغِر والِكَبِر ، : بكسِر القاف وفتِح الياء مخفَّفاً ؛ فمعناُه ( ِقَيماً : )قرأ أهُل الكوفِة والشَّام  المصدُر ؛ كالصط
} : وتصديُق التشديِد . شديدوقرأ الباقو ََ بالت. قَاَم يَ ُقوُم ِقَياماً وِقَيماً : قَ ْوماً ؛ ألنه ِمن قولك : ولم يقْل 

يُن اْلَقيطُم  واختلَف . اْلُمْسَتِقْيمُ : والقيطُم [. 6: البينة ]{َوَذِلَك ِديُن الَقيطَمِة } [61: التوبة ]{ذِلَك الدط
: َوِقْيَل . ي ديناً أْعنِ : َوِقْيَل . عرََّفني ديناً : َوِقْيَل (. َهَداِني ِدْيناً قَ يطماً : )النَُّحاُة في نصبِه ؛ فقال األخفُش 

 .انتَصَب على اإلغرِء ؛ أي اْلَتِزُموا ديناً واتَّبعوا ديناً 
أي ( َحِنْيفاً )وقولُه (. ِديْناً )؛ أي ديَن إبراهيم ؛ وهو بدٌل من قوله { مطلََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيفاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

رِك وجميع األديا َِ الباُلة َمْيالً  َعرََّفِني : َ رجوَع فيه ، وهو َنْصٌب على الحال ؛ كأنه قال  َمائالً عن الشط
، أي ما كا ََ إبراهيُم عليه { َوَما َكا ََ ِمَن اْلُمْشرِِكيَن } : َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ديَن إبراهيم في حاِل َحِنْيِفيَِّتهِ 

ماً في ُعُيو َِ إنَّما أضاَف هذا الديَن إلى إبراهيم ؛ أل َ إبرا. السالم على ديِن المشركين َْ هيَم كا َ ُمَعظَّ
العرب ، وفي قلوب سائِر أهل األديَا َ ؛ إذ أهُل كلط ديٍن يزعمو َ أنَّهم يُ َبجطُلو ََ ديَن إبراهيم عليه 

 .السالم
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َذِلَك ُأِمْرُت َوَأنَا َأوَُّل ََ َشرِيَك َلهُ َوبِ ( 616)ُقْل ِإ ََّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماِتي لِلَِّه َربط اْلَعاَلِميَن 
 ( 616)اْلُمْسِلِميَن 

 
ُد { ُقْل ِإ ََّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي للَِّه َربط اْلَعاَلِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إ ََّ : ؛ أي ُقْل َلهم يا ُمَحمَّ

ُكلُّ َما يُ تَ َقرَُّب بِه : َعِتي ، وأصُل النُُّسِك أي َُا{ َوُنُسِكي } صالِتي بعَد الصَّلواِت الخمِس المفروضة ، 
ِفي اْلَحجط َواْلُعْمَرِة هلِل { َوُنُسِكي } : َمْعنَاُه : )وقال ابُن جبير . نَاِسكٌ : إَلى اهلِل تَ َعاَلى ، ومنه قوُلهم لِْلَعابِد 

 .األْضِحَيةَ أراد بالصالِة صالَة الِعْيِد ، وبالنُّْسِك : ويقاُل (. َرب اْلَعاِلمْينَ 
وإنَّما أضاَف اْلَمْحَيا . أي َوَحَياِتي وَموِتي هلِل رب الخالئِق كلطهم{ َوَمْحَياَي َوَمَماِتي } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

ا يُتَقرَُّب به إليِه ؛ أل َ الغرَض باآلية التَّبَ رَُّئ إلى اهلِل تعالى من كلط  واْلَمَماَت إلى اهلل وإ َ لم يكن ذلَك ِممَّ
ٍة واإلقراَر له بالعبوديَّةحَ  المراُد بذلك أ ََّ اهلل تعالى هو اْلُمْخَتصُّ بأ َ ُيْحييِه ويُميَتهُ ؛ َ : َوِقْيَل . ْوٍل وقُ وَّ

 .شريَك له في ذلك
؛ أي أوَُّل َمِن {  َوَأنَاْ َأوَُّل اْلُمْسِلِمينَ } ؛ أي أَمَرِني بذلك ، { ََ َشرِيَك َلهُ َوِبذاِلَك ُأِمْرُت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وقرأ الباقو َ . بسكو َ الياء( َوَمْحَيايْ : )قرأ أهُل المدينة . استقاَم على اإلْيما َ من أهِل هذا الزما َ
ين( َوُنْسِكي: )وقرأ السلميُّ . بفتِحها َكْيالً يجتمَع َساِكَنا َِ   .بإسكا َِ السط

ََ : " أنَُّه قَ رََّب َكْبشاً أْمَلَح أقْ َر ََ ؛ فَ َقاَل "  وعن أنس رضي اهلل عنه عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؛
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َّ اهللُ ؛ َواهللُ أْكبَ ُر ؛ إ ََّ َصالَِتي َوُنْسِكي َوَمْحَياي َوَمَماِتي هلِل َرب اْلَعاَلِميَن ، َ َشرِيَك َلُه  اآليةُ ، ثمَّ " إَلَه إ
ِجْلِدي ِمَن النَّاِر ، َوُعُروقُُه ِفَداءٌ  َشْعُرهُ َوُصوُفُه ِفَداٌء ِلَشْعِري: " َذَبَح فَ َقاَل  ِْ ِمَن النَّار ، َوِجْلُدُه ِفَداٌء ِل

ًة ؟ فَ َقاَل : فَ َقاُلواْ " ِلُعُروِقي ِمَن النَّار  ََ ؛ َبْل ألُمَِّتي َعامًَّة : " يَا َرُسوَل اهلِل ؛ َهِنْيئاً َمرِْيئاً ؛ َهذا َلَك َخاصَّ
اَعُة ،   " ". أْخبَ َرِني بذِلَك ِجْبرِيُل عليه السالم َعْن رَِبي َعزَّ َوَجلَّ إَلى أ َْ تَ ُقوَم السَّ
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َها َوََ َتِزُر َوازِ  َر اللَِّه َأْبِغي رَباا َوُهَو َربُّ ُكلط َشْيٍء َوََ َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس ِإََّ َعَلي ْ رٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ثُمَّ ِإَلى ُقْل َأَغي ْ
 ( 616)ْم فَ يُ َنبطُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفو ََ رَبطُكْم َمْرِجُعكُ 

 
َر اللَِّه َأْبِغي رَبّاً َوُهَو َربُّ ُكلط َشْيٍء } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  د { ُقْل َأَغي ْ ُُْلُب إَلهاً : ؛ أي ُقْل يا ُمَحمَّ َر اهلِل أ أَغي ْ

ِكي وماِلُككم ومالُك كلط شيء ؛ فكيف أُلُب النفَع من أي هو َما{ َوُهَو َربُّ ُكلط َشْيٍء } ِلي ولكم  ِْ ِل
َمْربُوٍب مثلي ومثلُكم ، وأدَُع سؤاَل ربي َيملكني وَيْملككم ؛ فهل يجوُز هذا ؟ وهل يحسُن هذا ؟ َ ُبدَّ 

 .ََ : أ َ يكو َ جوابُه 
َها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َّ َعَلي ْ َها؛ أي َ{ َوََ َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس ِإ َّ َعَلي ْ .  تعمُل كلُّ نفٍس ُاعًة َو معصيًة إ

رُّ فهو مأخوٌذ به ، وأمَّا الخيُر : قال أهُل اإِلشارِة  َّ عليها ، أما الشَّ َو تكسُب كلُّ نفٍس من خيٍر أو َشرٍّ إ
ٌة قصدهِ  ِه من الرطياِء والُعْجب واَفتخار به. فهو مطلوٌب منه ِصحَّ  .وُخُلوط

َ يحمُل أحداً : ؛ أي ما تحمُل حاملٌة ثُ ْقَل أخرى ، والمعنى { َوََ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 
ثُمَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ُهَو الث طْقلُ : والِوْزُر في اللغة . ذنَب غيرِه ، بل كلُّ نفٍس مأخوذةٌ بُجْرِمَها وعقوبِة إْثِمَها

َقَلُبُكْم ، { ْرِجُعُكْم ِإَلى رَبطُكْم مَّ  ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْختَِلُفو ََ } ، أي فيجزِيكم ؛ { فَ يُ َنبطُئُكْم } ، أي مصيرُكم وُمن ْ
نيا{   .؛ في دار الدُّ
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ُلوَُكْم ِفي  َما آتَاُكْم ِإ ََّ رَبََّك َسرِيُع َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض َورََفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدرََجاٍت ِلَيب ْ
 ( 616)اْلِعَقاِب َوِإنَّهُ َلَغُفوٌر رَِحيٌم 

 
ٍد َخَلفاً في األرض ، { َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالَِئَف اأَلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي جعلكم يا ُأمََّة ُمَحمَّ
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َفِة ، وكلُّ قَ ْر ٍَ َخلِ : واْلَخالَِئُف  َفٌة للقر َِ الذين كانوا قبَلهم في األرضِ جمُع اْلَخِلي ْ } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . ي ْ
إلى : ؛ أي َفضََّل بعَضكم في الماِل والمعاِش والَجاِه ؛ تقديرهُ { َورََفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدرََجاٍت 

َورَفَ َعُكْم : عن تقدير إ ََّ الدرجاِت مفعوٌل : ويقاُل (. َدرََجاتٍ )وانتصَب ( إلى)َدرََجاٍت ، ثم ُحذَف 
 .َكَسْوُت فالناً ثوباً : درجاٍت ، كما يقال 

ُلوَُكْم ِفي َمآ آتَاُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ِلَيْخَتبرَُكْم فيما أعطاُكم ؛ يختبُر الغِنيُّ بالفقيِر ؛ والفقيَر { لطَيب ْ
ُر الصابرين ِإ ََّ رَبََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر } : ْولُُه تَ َعاَلى ق َ . بالغنيط ، فيظهُر للناس ُشْكُر الشاكرين وَصب ْ

؛ أي إذا َعاَقَب فإنُه سريُع العقاب مع أنه َمْوُصوُف باْلُحْلِم واإلمهاِل ؛ أل ََّ كلَّ ما هو آٍت { رَِّحيٌم 
أي َغُفوٌر { َوِإنَُّه َلَغُفوٌر } : ُه تَ َعاَلى َوقَ ْولُ . سريَع الحساب{ َسرِيُع اْلِعَقاِب } : أراد بقوله : َوِقْيَل . قريبٌ 

َسرِْيُع اْلِعَقاب أَلْعَداِئِه ، َغُفوٌر : )وقال عطاُء . بمن ماَت على التوبة{ رَِّحيٌم } ِلمن تاب من الذنوب ، 
 .واهللُ أعلمُ (. رَِحْيٌم أَلْوِلَيائِهِ 
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 ( 6)ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنُه لِتُ ْنِذَر ِبِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنيَن  ِكَتاٌب ُأْنِزَل ِإلَْيَك َفاَل َيُكنْ ( 6)المص 

 
{ ِكَتاٌب أُنِزَل ِإَلْيَك َفالَ َيُكْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج مطْنُه ِلتُنِذَر ِبِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنيَن * المص } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

َل (. أنَا اهللُ أْعَلُم وَأفصطلُ : َمْعنَاُه : ){  المص} : في قوله : ؛ قال ابُن َعبَّاس  ْْ الالَُّم افتتاح اْسمِه : َوِقٍي
َصَمٌد وَصاِدُق الَوْعِد وَصاِنُع : َمِجْيٌد َوَماِلٌك ؛ والصاُد افتتاح اْسِمه : َلِطْيٌف ؛ والميُم افتتاح اْسِمِه : 

 .اْلَمْصُنوَعاتِ 
} وموضعُه رَْفٌع باَبتداء ، و . هي حروٌف تحوي معا ٍَ كثيرة: ِقْيَل وَ . هي حرُف اسِم اهلل األعظم: َوِقْيَل 

خبُر مبتدأ مضمٍر ؛ أي { ِكَتاٌب } : َوِقْيَل . المص حروُف كتاٍب أُنِزَل إَلْيكَ : خبُره ؛ كأنه قاَل { ِكَتاٌب 
 .اٌب ؛ وهو الُقْرآ َُ ُأنِزَل إلَْيَك ِكتَ : رُِفَع على التقديم والتأخير ؛ يعني : َوِقْيُل . َهذا كتابٌ 

أي فال يَ َقْع في نفِسَك َشكٍّ منه ؛ خاَُب به النبيَّ صلى اهلل { َفالَ َيُكْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج مطْنُه } : قَ ْوُلُه 
وا الضطيُق ؛ أي َ َيِضْيُق : اْلَحَرُج : ويقال . عليه وسلم وعَنى به اْلَخْلَق كلَّهم ؛ أي َ تَ ْرتَابُوا وَتُشكُّ

ُرَك من تأديَة ما ُأْرِسْلَت به ، َو َتَخاَفنَّ من إبالِغ الرطسالة ، فإنَك في أَما َِ اهلِل ؛ واهللُ يعِصُمَك من صد
َف { ِلتُنِذَر } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . الناسِ  { َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنيَن } . بالُقْرآ َِ أهَل مكة{ ِبِه } أي ُأْنِزَل إليَك ِلُتَخوط

 .ِعَظةَّ ِلمن ات َّبَ َعكَ  أي وليكو ََ 
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ُرو ََ   ( 6)اتَِّبُعوا َما أُْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن رَبطُكْم َوََ تَ تَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه َأْوِلَياَء قَِلياًل َما َتذَكَّ

 
؛ أي اعملوا بَما أُْنِزَل إَلْيُكْم { ونِِه َأْوِلَيآَء اتَِّبُعوْا َمآ أُنِزَل ِإَلْيُكْم مطن رَّبطُكْم َوََ تَ تَِّبُعوْا ِمن دُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َوََ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . وحقيقةُ ات طَباِع الُقْرآ َِ تصرُف الناِس تصريَف الُقْرآ َ َلهم وتدبُّرهم بتدبيرهِ . ِمْن رَبُكمْ 
قَِليالً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ، َو تَ تَ َولَّوا أحداً إَ ِلَوْجِههِ أي َ تَ تَِّخُذوا من دونِه أْوثاناً { تَ تَِّبُعواْ ِمن ُدوِنِه َأْوِلَيآَء 

ُرو ََ   .، أي قليالً ما تَ تَِّعُظو ََ { مَّا َتذَكَّ
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بَْأُسَنا ِإََّ َأ َْ  َفَما َكا ََ َدْعَواُهْم ِإْذ َجاَءُهمْ ( 6)وََكْم ِمْن قَ ْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها بَْأُسَنا بَ يَاتًا َأْو ُهْم قَائُِلو ََ 
 ( 6)قَاُلوا ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِميَن 

 
أي وَكْم ِمْن قَ ْرَيٍة أْهَلْكَنا أهَلها { وََكم مطن قَ ْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َفَجآَءَها بَْأُسَنا بَ َياتاً َأْو ُهْم َقآئُِلو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ى الليَل بَ َياتاً ؛ ألنه بَ يَاٌت فيه. بأنواِع العذاب َفَجاَءَها بَْأُسَنا لَْيالً  { َأْو ُهْم َقآئُِلو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . وَسمَّ
 .نَائُِمو ََ وقَت اْلَهاِجَرةِ : { َقآئُِلو ََ } و . أي وقَت الظَّهيرِة ؛ يعني نَ َهاراً في وقُت الَقائَِلةِ 

ومجيءُ . من أوقاِت الَغْفَلةِ : َوِقْيَل . ِت الرَّاحةوإنَّما خصَّ هذين الوقتين بُنزوِل العذاب ؛ ألنَّهما من أوقا
العذاب في حاِل الراحة أغلُظ وأشدُّ ؛ أهلَك اهللُ قوم ُشَعْيٍب في ِنْصِف النهار ، وفي َحرٍّ شديٍد وهم 

أو نَ َهاراً كما  إ َْ َلْم تَ تَِّعظُوا أتَاُكُم العذاُب ليالً : التهديُد والوعيد على معنى : وفائدُة هذه اآلية . قَائُِلو ََ 
لين الذين لم يَ تَِّعُظوا  .أَتى األوَّ

َّ } : ثم أخبَ َر َجلَّ ِذْكُرُه عن حال َمن أتاهم العذاُب فقال َعزَّ َوَجلَّ  َفَما َكا ََ َدْعَواُهْم ِإْذ َجآَءُهْم بَْأُسَنآ ِإ
م حين جاَءهم عذابُنا إَ اَعتراَف بالظلم لم يكن قولُهم ودعاُؤه: ؛ معناهُ { َأ َ قَاُلواْ ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِميَن 

رِك ؛ أي اْعَتبُروا بهم ؛ فكما لم ينفعُهم تضرُّعهم عند رؤيِة البَْأِس ؛ كذلك َ ينفُعكم إذا جاءكم  والشط
 .العذاُب تضرُُّعكم

َعاِء ، َوَيُجوُز أ َْ يُ َقالَ : )قال ِسْيبَ َوْيِه  ْعَوى َتْصُلُح ِفي َمْعَنى الدُّ اللَُّهمَّ أْشرِْكَنا ِفي َصاِلِح َدْعَوى :  إ ََّ الدَّ
َأْهَلْكَناُهْم } : إ ََّ الهالَك يكو َ بعد البأِس ؛ فكيَف قال : فإ َ ِقْيَل (. اْلُمْسِلِمْيَن َوُدَعاِء اْلُمْسلِمينَ 

: ا َِ معاً كما يقاُل إنَّهما يَ َقعَ : ؟ ِقْيَل { َفَجآَءَها بَْأُسَنا } [ 1: األنبياء ]{َأْهَلْكَناَهآ } [66: الكهف ]{
 .أْهَلْكَناَها في ُحْكِمَنا َفَجاَءَها بَْأُسَنا: ويجوُز أ َ يكو َ التقديُر . أعطيَتني فأحسنتَ 
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 ( 1)فَ َلَنْسَأَلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإَلْيِهْم َوَلَنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِليَن 

 
ودخول . إخبار عن حالهم يوم القيامة{ ْرِسَل ِإَلْيِهْم َوَلَنْسَأَلنَّ اْلُمْرَسِليَن فَ َلَنْسَأَلنَّ الَِّذيَن أُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

فَ َلَنْسَأَلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل إَلْيِهْم : والمعنى . الفاء أوطَل في هذه اآلية لتقريب ما بين اْلَهالك وسؤال يوم القيامة
هل بَ لَّْغُتْم َقوَمكم ما ُأرسلُتم به ؟ : هم ؟ َولََنْسَأَلنَّ اْلُمْرَسِليَن هل بلََّغتُكم الرسُل الرساَلَة ؟ وماذا أجبُتمو : 

 وماذا أجابُوكم؟
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 ( 6)فَ َلنَ ُقصَّنَّ َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم َوَما ُكنَّا َغائِِبيَن 

 
إنَّا : َنْجزِيَ ن َُّهْم بما عملوا بِعْلٍم منَّا ؛ معناهُ ؛ أي لَ { فَ َلنَ ُقصَّنَّ َعَلْيِهم ِبِعْلٍم َوَما ُكنَّا َغآئِِبيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة عليهم إنَّا ُكنَّا عاِلمين : معناُه { َوَما ُكنَّا َغآئِِبيَن } : قَ ْوُلُه . َلَنْسَألُُهْم ِلنَ ْعَلَم أ ََّ ما نسألُهم إلقامِة الحجَّ
 .بكلط شيٍء من تبليِغ الرطسالِة وجواب األَُممِ 
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َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُوَلِئَك الَِّذيَن ( 6) َُ يَ ْوَمِئٍذ اْلَحقُّ َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحو ََ َواْلَوزْ 
 ( 6)َخِسُروا َأنْ ُفَسُهْم ِبَما َكانُوا ِبآيَاتَِنا َيْظِلُمو ََ 

 
َقُص من إحسا َ {  َواْلَوْز َُ يَ ْوَمِئٍذ اْلَحقُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َوْز َُ األعماِل يوَم القيامة الحقُّ ؛ َ يُ ن ْ

 (.َواْلَقَضاُء يَ ْوَمِئٍذ اْلَعْدلُ : َمْعنَاُه : )وقال مجاهُد . ُمْحِسٍن ؛ َو يُ َزاُد على إساَءِة ُمِسْيءٍ 
َمْن رََجَحْت َحَسَناُتُه على سيطئاِته فأولئَك هُم ؛ أي { َفَمن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَ اِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحو ََ } : قولُه 

فَأُْولَ ِئَك الَِّذيَن َخِسُرواْ } أي رََجَحْت َسيطئَاتُهُ على حسناتِه ، { َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه } الظَّاِفُرو َ بالمراِد ، 
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ٍد صلى اهلل عليه وسلم { ُمو ََ ِبَما َكانُوْا ِبآيَاتَِنا ِيْظلِ } َعَموْا َحظَّ أنفِسهم ، { َأنْ ُفَسُهم  ؛ أي بما كانوا بُمَحمَّ
ذَهاُب رَأِس اْلَماِل ؛ ورأُس ماِل اإلنسا َ نفُسه ؛ فإذا َهَلَك بسوِء عمله فقد َخِسَر : فَاْلُخْسَرا َُ . َيْجَحُدو ََ 

 .نفَسه
َزا ٍَ َلُه ُتوَز َُ اْلَحسَ : )وقد تكلَّموا في ِذْكِر الموازيِن يوَم القيامة ؛ قال ابُن عبَّاس  يطَئاُت ِفي ِمي ْ َناُت َوالسَّ

َزا َِ ِلَسا ٌَ وََكفَّتَا َ ُتوَضُع ِفْيِه أْعَمالُُهْم ، فََأمَّا اْلُمْؤِمَن فَ يُ ْؤَتى بَعَمِلِه ِفي أْحَسِن ُصوَرٍة ؛ فَ ُيوَضُع فِ  ِة اْلِمي ْ ي َكفَّ
إْلَحْق بَعَمِلَك ؛ فَ َيْأِتي : ي اْلَجنَِّة ِعْنَد َمنَازِلِه ؛ ثُمَّ يُ َقاُل َلُه ؛ فَ َتثْ ُقُل َحَسَناتُُه َعَلى َسيطَئاِتِه ؛ فَ ُيوَضُع َعَمُلُه فِ 

 .َمَنازَِلُه ِفي اْلَجنَِّة فَ يَ ْعرِفُ َها َبعَمِله
َزا َِ ؛ فَ َيِخفُّ  ُثمَّ  -ُُِل َخِفْيٌف َواْلَبا -َوأمَّا اْلَكاِفُر ؛ فَ يُ ْؤَتى بَعَمِلِه ِفي أقْ َبِح ُصوَرٍة ؛ فَ ُيوَضُع ِفي َكفَِّة اْلِمي ْ

 (.إْلَحْق بَ َعِملَك ؛ فَ يَ ْلَحُق فَ َيْأِتي َمَنازَِلُه ِفي النَّار: يُ ْرَفُع فَ ُيوَضُع ِفي النَّاِر ، ُثمَّ يُ َقاُل َلهُ 
 إ ََّ المراَد بالعمِل في هذا الخبِر أ ََّ اهلل يجعُل للحسناِت صورًة حَسنًة ؛ وللسيطئاِت صورًة قبيحًة ،: َوِقْيَل 

َقِضَيٌة َ تُ َعادُ  َّ أ َ َعْيَن األعماِل ُتوَز َُ ؛ أل ََّ األعمال أعراٌض ُمن ْ يُ ْؤَتى بُصُحِف : )وقال ابُن عمر . إ
 (.الطَّاَعاِت َوُصُحِف اْلَمَعاِصي ، فُ ُتوَز َُ الصُُّحفْ 

َزا َِ ، ُثمَّ يُ ْؤَتى  يُ ْؤَتى باْلَعْبِد اْلُمْؤِمِن يَ ْومَ : " وعن رسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنُه قاَل  اْلِقيَاَمِة إَلى اْلِمي ْ
َها َخطَايَاهُ َوُذنُوبُُه ؛ فَ ُتوَضُع ِفي َكفَّ  ُهْم َمدَّ اْلَبَصِر ؛ ِفي ْ ِة اْلِميَزا َِ ، ُثمَّ بِتْسَعٍة َوِتْسِعْيَن ِسِجالً ؛ ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ

َّ اهللُ ؛ فَ ُتوَضُع ِفي اْلَكفَِّة اأُلْخَرى ُتْخَرُج بطَاَقًة ِمْن َتْحِت اْلَعْرِش بِمْقَدار أْنُمَلةٍ  َها َشَهاَدُة أ َْ ََ إَلَه إ . ؛ ِفي ْ
فَ َيْأُمُر اهللُ أ َْ تُوَضَع ؛ فإذا ُوِضَعْت ِفي ! يا َرب ؛ َما َتِز َُ َهِذِه اْلبطَاَقةُ َمَع َهِذه الصََّحاِئِف؟: فَ يَ ُقوُل اْلَعْبُد 

 " َحِت اْلبطَاَقُة اْلَكفَِّة َُاَشِت الصُُّحُف َورَجَ 
يُ ْؤَتى بالرَُّجِل اأَلُكوِل الشَُّروب اْلَعِظْيِم : " يُوَز َُ اإلنسا َُ ، كما قال صلى اهلل عليه وسلم : وقول بعُضهم 

َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت  ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َكَفُرواْ ِبآيَاِت رَبطِهمْ } : فَ ُيوَز َُ ؛ َفالَ َيِز َُ َجَناَح بَ ُعوَضٍة ؛ إقْ َرأوا إ َْ ِشْئُتْم 
 [.606: الكهف " ]{ َأْعَماُلُهْم َفالَ نُِقيُم َلُهْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوْزناً 

: فإ َ ِقْيَل . وأما ِذْكُر الموازيِن بلفظ الجماعة ؛ فل ََّ الميزا ََ يشتمُل على الكفَّتين والخيوِط والشاهدين
إلقامِة : اِلٌم بمقدار كلط شيء قبَل َخْلِقِه إيَّاهُ وبعَده ؟ ِقْيَل ما الحكمُة في وز َِ األعمال ، واهللُ قادٌر ع

ة عليهم ، ونظيرُه قَ ْولُُه تَ َعاَلى  فأخبَر بنسِخ [ 66: الجاثية ]{ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلو ََ } : الحجَّ
مُة فيه تعريِف اهلل العباَد ما َلهم عندهُ من جزاٍء الحك: َوِقْيَل . األعمال وإثباِتها مع ِعْلِمِه بها ِلما ذكرنا

َمتحا َِ اهلل عباَدُه باإلْيما َ به في : َوِقْيَل . جعلهُ اهلل عالمًة للسعادة والشقاَوةِ : َوِقْيَل . على الخير والشرط 
نيا  .الدُّ
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 ( 60)َش قَِلياًل َما َتْشُكُرو ََ َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِفي اأْلَْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعايِ 

 
نَّاُكْم بالتمليِك واإِلقرار { َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِفي اأَلْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َمكَّ

ْزِق ؛ وهو ما يخرُج من ودفع الموانع ، َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفي األرِض َمَعايَش ؛ وهو ما َتِعْيُشو ََ به من الرط 
التواصل إلى ما يُ َعاُش به ِمن الحراثة ( : اْلَمَعايشَ )معنى : َوٍقْيَل . األرِض من الحُبوب واألشجار والثَّمار

؛ أي ُشْكرُُكْم فيما ُصِنَع إليكم { قَِليالً مَّا َتْشُكُرو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . والتجارة ، وأنواِع اْلِحَرِف والزراعات
أي َتِعيُشو ََ بها أيَّاَم حياِتك من اْلَمآِكِل { َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش } : معنى قوله : َوِقْيَل . ليلٌ ق

 .والمشارب
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اِجِديَن َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّْرنَاُكْم ثُمَّ قُ ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإََّ ِإبِْليَس لَ  ْم َيُكْن ِمَن السَّ
(66 ) 

 
؛ أي َخَلْقَنا آدَم الذي هو أصُل ِخْلَقِتُكْم ، ثم صوَّرناهُ { َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّرْنَاُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لذين كانوا في األرِض مع ؛ ا{ لِْلَمالِئَكِة } ؛ من بعِد َخْلِقِه من التراٍب وتصويرِه ؛ { ثُمَّ قُ ْلَنا } إنساناً ، 
َّ ِإبِْليَس َلْم َيُكْن مطَن } ؛ المأمورو ََ ؛ { َفَسَجُدوْا } ؛ سجدَة َتِحيٍَّة ؛ { اْسُجُدوْا أَلَدَم } : إبليَس  ِإ

اِجِديَن   .؛ آلدمَ { السَّ
غاً ؛ ثم ِعظَاماً ؛ ثم َلْحماً ولقد خلقناُكم في بطو َِ ُأمَّهاِتكم ُنَطفاً ؛ ثم علقاً ؛ ثم ُمضَ : معنى اآليِة : َوِقْيَل 

الحَسَن والذميَم ؛ والطويَل والقصيَر ، وصوَّرنا لُكم ُعْضواً من العيِن واألْنِف واألُُذ َِ : ، ثم صوَّرناُكم 
 .والَيِد والرطْجِل وأشباِه ذلك

أْي وقُ ْلَنا ( َها ُهَنا ِفي َمْعَنى اْلَواوِ ( ثُمَّ : ))قال األخفُش { ثُمَّ قُ ْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوْا أَلَدَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .قَ ْبَل َخْلِقَنا َوَتْصِوْيرِنَا{ اْسُجُدوْا أَلَدَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى للمالئكِة . لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم اآل ََ 

( ثُمَّ )ويجوُز أ َ يكو ََ معنى . ي، ولكن تكو َُ للتراخِ ( الواو)بمعنى ( ثُمَّ )وأنكَر الخليُل وسيبويه أ َ تكو ََ 
 .ها هنا التَّراِخي من حيُث اإلخباُر دو َ تَ َراُدِف الحالِ 
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يٍن  ُِ ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن   ( 66)قَاَل َما َمنَ َعَك َأََّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك قَاَل َأنَا َخي ْ

 
يٍن قَاَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ٌر مطْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن  َّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك قَاَل َأنَْا َخي ْ ؛ { َما َمنَ َعَك َأ

ا َسأَلُه تعالى من جهِة اللفظ ؛ أل َ هذا الجواَب جواُب  َّ أ َ هذا : ليَس هذا الجواُب عمَّ ٌر ؟ إ أيُّكما َخي ْ
 .إنَّما َمنَ َعِني من السجوِد إَ أنطي كنُت أفضَل منه: معناهُ  جواٌب من جهِة المعنى ، فإ َ

إنََّك فضَّْلَت الظُّْلَمَة على النُّور وليَس ذلَك : وكا َ هذا القوُل من اللَِّعْيِن َتْجِهْيالً منُه بَخاِلِقِه ؛ كأ َ قال 
على ما قاله اْلَمْلُعو َُ ؛ ألنُه رأى أ ََّ  فأعَلَم اهللُ تعالى أنُه َصاِغٌر بهذا القوِل ، وليس األمرُ . من الحكمةِ 

جوهَر النار أفضُل من جوهِر الططيِن في المنفعِة ، وليس كذلَك أل َ َعامَّة الثطَمار والحبوب والفواكه من 
الططيِن ، وكذلك المالبُس كلُّها َ تخرُج إَ من الططين ، وعمارُة األرِض من الطين ، وهو موضُع الَقَرار 

 .وأما النَّاُر فهي لِْلَخَراب ، وإ َْ كا َ فيها بعُض المنافعِ . َ استغناَء عنُه في حاٍل من األحوالعليِه 
ْيَن بَتَبٍع ِمْن رَأيِه قَ َرَنُه اهللُ : )وقال ابُن عبَّاس  أوَُّل َمْن قَاَس فَْأْخطَأَ اْلِقيَاَس إبِْلْيُس َلَعَنُه اهللُ ، َفَمْن قَاَس الدط

: وقال ابُن سيريَن . الناُر خيٌر وأفضُل وأصَفى وأنوَر من الططين: وكا َ قياُس إبليَس أنه قال (. َمَع إبِْلْيسَ 
َّ باْلَمَقايْيسِ )  (.أوَُّل َمْن قَاَس إبِْلْيُس ، َوَما ُعبدِت الشَّْمُس َواْلَقَمُر إ

: ِل الططْيُن أْفَضُل ِمَن النَّاِر ِمْن ُوُجوٍه َكِثيَرٍة ؛ أْحَسنُ َها َوَقْد أْخطَأَ َعُدوٌّ اهلِل ِحْيَن َفضََّل النَّاَر َعَلى الططْيِن ، بَ 
اِعي آلَدَم بَ ْعَد ا ُر َواْلُحْلُم ، َوذِلَك ُهَو الدَّ ُكو َُ َواْلَوقَاُر َواْلَحَياُء َوالصَّب ْ َعاَدِة الَِّتي إ ََّ َجْوَهَر الططْيَن السُّ لسَّ

َوِمْن َجْوَهِر النَّار اْلِخفَّةُ . َواُضِع ، فَأْورََثُه اْلَمْغِفَرَة َواَْجِتَباَء واْلِهَدايََة َوالت َّْوبَةَ َسبَ َقْت َلُه إَلى الت َّْوَبِة َوالت َّ 
َقاَوِة الَِّتي َسبَ قَ  اِعي إِلبِْلْيَس بَ ْعَد الشَّ ُة َواَرْتَِفاُع َواَ ْضِطَراُب ، َوذِلَك ُهَو الدَّ ْت َلُه إَلى والطَّْيُش َوالِحدَّ

َقاءَ اَ  .ْسِتْكَبار َواإلْصَرار ، فَأْورَثَُه اْلَعذاَب َواْلَهاَلَك َواللَّْعَنَة َوالشَّ
ٌُِق بََأ ََّ تُ َراَب : َوالثَّاِلُث . أ ََّ الططيَن َسَبٌب ِلَجْمِع اأَلْشَياِء ، َوالنَّاُر َسَبٌب ِلتَ َفرُِّقَها: َوالثَّاِني  أ ََّ اْلَخبَ َر نَا

أ ََّ النَّاَر َسَبُب َعذاب : َوالرَّابُع . ُر ، َوَلْم يَ ْنِطِق اْلَخبَ ُر أ ََّ ِفي الَجنَِّة نَاراً َوِفي النَّار تراباً اْلَجنَِّة ِمْسٌك أذف َ 
ُج إَلى أ ََّ الت َُّراَب ُمْستَ ْغٍن َعِن النَّاِر ، َوالنَّاُر َتْخرُ : َواْلَخاِمُس . اهلل تَ َعاَلى أَلْعَدائِِه ، َولَْيَس الت َُّراُب لِْلَعذاب

 (.اْلَمَكا َِ َوَمَكانُ َها الت َُّرابُ 
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َها َفَما َيُكو َُ َلَك َأ َْ تَ َتَكب ََّر ِفيَها فَاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن   ( 66)قَاَل فَاْهِبْط ِمن ْ

 
َها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ماِء إل: َوِقْيَل . ؛ أي من الجنَّةِ { قَاَل فَاْهِبْط ِمن ْ ماَء ليس من السَّ ى األرِض ، فإ ََّ السَّ
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فَاْهبْط من األرِض ؛ أي اْخُرْج منها َواْلَحْق َبَجَزاِئِر البحار ، فإنَّما : معناُه : َوِقْيَل . بموضٍع للمتكبرينَ 
ارِق عليه أُمار يروُع فيها ، حتى يخرَج من  تسلط بِه في الجزائِر فال تدخُل األرَض إَ كهيئِة السَّ

 .األرضِ 
} ؛ أي ليَس لَك أ َ تَ تَ َعظََّم في األرِض على بَِني آدَم ، { َفَما َيُكو َُ َلَك َأ َ تَ َتَكب ََّر ِفيَها } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ 

َّءِ { فَاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن  لُّ . ؛ أي ِمن األِذ َغاُر ُهَو الذُّ َْ ّْ  .والّص
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َعثُو ََ   ( 66)قَاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن ( 66) قَاَل َأْنِظْرِني ِإَلى يَ ْوِم يُ ب ْ

 
َعثُو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : ؛ أي قال إبليُس حين َخِشَي أ َ يُ َعاِجَلُه اهللُ بالعقوبة { قَاَل َأنِظْرِني ِإَلى يَ ْوِم يُ ب ْ

َعثُو ََ ِمن قبورهم ؛ وهَي النفَخةُ األخيرُة ع ْر جزائي إلى يوِم يُ ب ْ اعةِ أْمِهْلِني وأخط أراَد الخبيُث أ َ . نَد قياِم السَّ
لين إلى يوِم { ِإنََّك ِمَن الُمنَظرِيَن } : ؛ اهللُ تَ َعاَلى { قَاَل } . َ يذوَق الموتَ  رين المؤجَّ ؛ أي المؤخَّ

 .الوقت المعلوم ؛ وهي النفخُة األُولى عند موِت اْلَخْلِق كلطهم
} اهللَ اإلمهاَل إلى النفخِة الثانية ، فأَبى اهللُ أ َ يُ ْعِطَيُه ذلَك ،  وهذا ليَس بإجابٍة إلى ما سَأَل ؛ ألنه َسَألَ 

يعني إلى النفخِة األُولى َيموُت [ 66-66: الحجر ]{ِإَلى يَ ْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم * قَاَل فَِإنََّك ِمَن اْلُمنَظرِيَن 
مواِت واأَلرِض ، وَيموُت إبليُس معهم  .النفخِة األُولى والثانيِة أربعيَن سنةً وبين . حينئٍذ أهُل السَّ

َعاِء : واختلُفوا في أ ََّ اهللَ تعالى هل ُيِجْيُب دعوَة الكافِر أم َ ؟ قال بعُضهم  َ يجيُب ؛ أل ََّ إجابَة الدُّ
عوِة ، َو ُيْحَسُن ِمن اهلِل تعالى أ اِعي ؛ وِلهذا يرُجو اإلنسا َُ أنه ُمَجاُب الدَّ  َ يُ ْعِلَم أحداً تكو َ تَ ْعِظيماً للدَّ

َة حياتِه ِلَما في ذلك من اإلغراِء بالمَعاِصي كيَف يجوُز ، ُيِجْيَب اهللُ تعالى إبليَس إلى َما سأَل ، ولم . مدَّ
وقال . يكن ُسَؤالُُه على جهِة التََّضرُِّع واْلُخُشوِع والرَّغبِة إلى اهلِل ، وإنَّما سأَل ِليُ ْغِوي الناَس وُيِضلَُّهمْ 

ً لُه ولغيرِه ، َو تكو َُ إجابُة الكافِر تعظيماً له  :بعُضهم  يجوُز إجابُة دعاِء الكافر استدراجاً واْسِتْضالََ
 .بَحاٍل أَبداً 

(0/0) 

 
 

ََُك اْلُمْسَتِقيَم   ( 61)قَاَل َفِبَما َأْغَويْ َتِني أَلَقْ ُعَد ََّ َلُهْم ِصَرا
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ى  َْ َتِني عِن اْلُهَدى ، {  قَاَل َفِبَمآ َأْغَويْ َتِني} : قَ ْوُلُه تَ َعاِل ْْ ََُك } ؛ أي َفبَما أْضَلْل أَلقْ ُعَد ََّ َلُهْم ِصَرا

ُهْم عن ِدْيِنَك المستقيم{ اْلُمْسَتِقيَم  : َمْعَنى : )وقال الحسُن . ؛ أي أَلْرُصَد ََّ عَلى ُريِق بَِني آدَم ، وأُصدَّ
أي ( أْغَويْ َتِني: )َوِقْيَل . َتِني ، وقد يكو َُ الِغَوى بمعنى اْلَخْيَبةِ َخيَّبْ ( أْغَويْ َتِني: )َوِقْيَل (. َلَعْنَتِني( أْغَويْ َتِني)

 .أْهَلكَتِني

(0/0) 

 
 

 ( 66)ُهْم َشاِكرِيَن ُثمَّ آَلتِيَ ن َُّهْم ِمْن بَ ْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهْم َوََ َتِجُد َأْكثَ رَ 

 
آلتِيَ ن َُّهْم ِمْن : أ ََّ إبِْلْيَس قَاَل : َمْعَناهُ : )؛ قال ابُن عبَّاس { ثُمَّ آلتِيَ ن َُّهْم مطن بَ ْيِن َأْيِديِهْم } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 

أي ِمْن ِقَبِل ؛ { َوِمْن َخْلِفِهْم } (. ِقَبِل آِخَرِتِهْم ؛ َفُلْخبَرن َُّهْم أنَُّه ََ َجنََّة َوََ نَاَر ، َوََ بَ ْعَث َوََ ِحَسابَ 
؛ أي ِمْن ِقَبِل ِدينهم { َوَعْن َأْيَمانِِهْم } ُدنياهم ؛ َفآلُمَرن َُّهْم بَجْمِع الماِل مخافَة الفقِر وأ َ َ يؤدوا حقَُّه ، 

َجهم منُه ،  ِْ ؛ أي  {َوَعن َشَمآئِِلِهْم } فَأُبَ يطَن َلهم َضالَلتُهم ، وإ َْ كانُوا على ُهًدى َشب َّْهُتُه عليهم حتى ُأخِر
 .؛ ِلِنْعَمِتكَ { َوََ َتِجُد َأْكثَ َرُهْم َشاِكرِيَن } ِمْن ِقَبِل اللَّذاِت والشَّهواِت فُأزَي طنُ َها َلهم ، 

يُّ  دط َها ، { ُثمَّ آلتِيَ ن َُّهْم مطن بَ ْيِن َأْيِديِهْم } : َمْعَنى : )وقال السُّ نْ َيا ُأْغِوْيِهْم إلَي ْ فِمَن {  َوِمْن َخْلِفِهمْ } أرَاَد الدُّ
َها وأبِعُدها َعَلْيِهم ،  ُكُهْم ِفي ْ ُكُهْم ِفْيِه ، : قَاَل { َوَعْن َأْيَمانِِهْم } اآلِخَرِة أَشكط َوَعن َشَمآئِِلِهْم } اْلَحقُّ ُأَشكط

ُل ُأْخِفْيِه َعَلْيِهْم وُأَرغطبُ ُهْم ِفْيهِ : قاَل {  ُِ  (.اْلبَا
يعني من جهِة { َوَعن َشَمآئِِلِهْم } من جهِة الحسنات أْغَفَلُهْم عنها ، { ِنِهْم َوَعْن َأْيَما} أراَد بقوِله : َوِقْيَل 

ثم : معنى اَيِة : َوِقيَل . السيطئات ، فإ ََّ الحسناِت ُتَضاف إلى اليميِن ، والسيطئاِت ُتضاُف إلى الشمالِ 
َر أنَُّه ََ َيْسَتِطْيُع أ َْ أتَاَك يَا ابْ : )قال قتادُة . أَلْحَتاَلنَّ في إغوائِهم من كلط وجهٍ  َن آَدَم ِمْن ُكلط َوْجٍه ، َغي ْ

َنَك َوبَ ْيَن رَْحَمِة رَبَك ، إنََّما تَْأتِْيَك الرَّْحَمُة ِمْن فَ ْوِقكَ   (.َيُحوَل بَ ي ْ
َّ قَ َعَد ِلي الشَّْيطَا َُ َعَلى أْربَ َعِة َمَراِصَد : )وقال شقيُق بُن إبراهيَم  ِمْن بَ ْيِن َيَديَّ ، َوِمْن : َما ِمْن َصبَاٍح إ

ََ َتْحَز َْ فإ ََّ اهللَ َغُفوٌر رَِحْيٌم ، فََأُقوُل : أمَّا َما بَ ْيَن َيَديَّ ؛ فيَ ُقوُل ِلي . َخْلِفي ، َوَعْن َيِمْيِني ، َوَعْن ِشَماِلي
 .ذِلَك ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً ثُمَّ اْهَتَدى: 

َعَة َعَلى ُذرطيَِّتي َوَمْن َخْلِفي ، فَأَُقوُل  َوأمَّا ِمْن َخْلِفي ؛ َّ َعَلى اهلِل : فَ ُيَخوطفُِني الضَّي ْ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأَلْرِض إ
ِمْن ِقَبِل ِشَماِلي ؛ وأمَّا . َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقينَ : وأمَّا ِمْن ِقَبَل َيِمْيِني ؛ فَ َيْأتَِيِني ِمْن ِقَبِل النطَساِء ، فََأُقوُل . رْزقُ َها

نَ ُهْم َوبَ ْيَن َما َيْشتَ ُهو ََ : فَ َيْأتَِيِني ِمَن اللَّذاِت َوالشََّهَواِت ، فأَقُوُل   (.َوِحيَل بَ ي ْ
َوَعْن َأْيَمانِِهْم َوَعن } : في قولِه ( َعنْ )وذكَر { مطن بَ ْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم } : في قولِه ( ِمنْ )وإنَّما ذكر 
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اَم والخلَف يكو َُ َبتداِء الغاية ، والغايةُ تذكُر بحرِف { َمآئِِلِهْم شَ  وأمَّا جهُة اليميِن (. ِمنْ )أل َ القدَّ
 (.َعنْ )والشمال فإنَّها تكو َ لالنحراِف ، فذكَرها ب  

إنَّهُ َظنَّ : ؟ ِقْيَل ِمْن أيَن َعِلَم إبليُس أنه َ يكو َُ أكثُرهم شاكريَن ؛ أي أْكثَ ُر الناِس شاكريَن : فإ َ ِقْيَل 
َق َعَلْيِهْم ِإبِْليُس ظَنَُّه } : تعاَلى : بهم َظنّاً ، فوافَق ظَنُُّه َمْظُنوَنهُ ، كما قاَل  وإنَّما [. 60: سبأ ]{َوَلَقْد َصدَّ

َدهما أضعُف منهما ، اء ؛ َعِلَم أ ََّ أَو ََِل آدَم وحوَّ َن من اْسِتْز ا َتَمكَّ فيكو َ َتَمكُُّنهُ  َظنَّ ذلَك ؛ ألنه َلمَّ
 .منهم أكثرُ 
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ُهْم أَلَْمَلَ ََّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْجَمِعيَن  َها َمْذُءوًما َمْدُحورًا َلَمْن تَِبَعَك ِمن ْ  ( 66)قَاَل اْخُرْج ِمن ْ

 
َها َمْذُءوماً مَّْدُحوراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َماِء ، : َوِقْيَل . ؛ أي ُأْخُرْج من الجنَّةِ { قَاَل اْخُرْج ِمن ْ } من السَّ

ْيُم { َمْذُءوماً  ُة اْلَعْيب ، يقال : أي َمْذُؤماً َمِعيباً ، والذأُم والذط ذاَمِت الرَُّجَل ذْوَمةٌ َوذْأَمٌة ؛ إذا ِعْبُتُه : َشدَّ
ْحُر . أي ُمبعداً من الخيِر والرحمة{ مَّْدُحوراً } : قولُه . َوِذْمُتهُ  ْفُع على : والدَّ  .وجِه اْلَهَوا َِ َوالُذلط الدَّ

أي ( َمْذُءوًما: )وقال أبُو العاليِة . َصاِغراً ( َمْذَءوًما: )وقال مجتهُد . َمْمُقوتاً ( َمْذُءوًما: )وقال ابُن عبَّاٍس 
 (.اْلَمْقُبوحُ : اْلَمْذُموُم : )وقال الكسائيُّ . أْي َمْلُعوناً ( َمْدُءوًما: )وقال عطاءُ . ُمْزَدراً 
ُهْم أَلْمَل ََّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأْجَمِعيَن } : تَ َعاَلى قَ ْوُلُه  َم الَقَسِم ( َلَمنْ : )؛ والالَُّم في قولِه { لََّمن تَِبَعَك ِمن ْ

رِط والجزاء بمعنى التأكيِد والمبالَغِة ؛ كأنُه قال تَ َعاَلى  َْ ََّ في : دَخلْت على لفِظ الشَّ بَالِغ ُْ َمْن تَبَعَك أَل
أي ِمنَك ومن ُدرطيَِّتَك ومن  { أَلْمَل ََّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأْجَمِعيَن } : َشديداً ، كذلك قَ ْولُُه تَ َعاَلى تعذيبِه عذاباً 

 .كفَّار ُذرِيَِّة آدَم عليه السالم
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َجَرَة فَ َتُكونَا ِمَن الظَّاِلِميَن َويَا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوََ تَ ْقَربَا َهِذِه  الشَّ
ُهَما ِمْن َسْوآِتِهَما َوقَاَل َما نَ َهاُكَما رَبُُّكَما ( 66) َعْن َهِذِه فَ َوْسَوَس َلُهَما الشَّْيطَا َُ لُِيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعن ْ

( 66)َوقَاَسَمُهَما ِإنطي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَن ( 60)يَن الشََّجَرِة ِإََّ َأ َْ َتُكونَا َمَلَكْيِن َأْو َتُكونَا ِمَن اْلَخاِلدِ 
َُِفَقا َيْخِصَفا َِ َعَلْيِهَما ِمْن َوَرقِ  َجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوآتُ ُهَما َو ا َذاقَا الشَّ ُهَما ِبُغُروٍر فَ َلمَّ اْلَجنَِّة َونَاَداُهَما  َفَدََّ

قَاََ رَب ََّنا ظََلْمَنا ( 66)ُكَما الشََّجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإ ََّ الشَّْيطَا ََ َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبيٌن رَب ُُّهَما َأَلْم َأنْ َهُكَما َعْن تِلْ 
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قَاَل اْهِبُطوا بَ ْعُضُكْم ِلبَ ْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي ( 66)َأنْ ُفَسَنا َوِإ َْ َلْم تَ ْغِفْر َلَنا َوتَ ْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن 
َها ُتْخَرُجو ََ ( 66)اأْلَْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمتَاٌع ِإَلى ِحيٍن   ( 66)قَاَل ِفيَها َتْحيَ ْو ََ َوِفيَها َتُموتُو ََ َوِمن ْ

 
؛ أي اْسُكْن أنَت وزوَجُتَك الجنََّة ؛ أل َ اإلضافَة { َويَآَءاَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا الجنَُّة . على ذلَك ، وحذُف التاِء أحسُن ؛ ِلما فيه من اإليجاز من غيِر إخالٍل بالمعنى إليه دليلٌ  َْ ّْ وأّم
إن ََّها  : التي أْسَكنَ ُهَما اهللُ فيها ؛ فهي َجنَُّة اْلُخْلِد في أكثِر أقوال أهِل العلم ، بخالف ما يقولُه بعُضهم 

ماِء غيَر جنَِّة اْلخُ  وذلَك أ ََّ اهللَ تعالى َعرََّف الجنََّة باأللِف والالم على جهِة . ْلدِ َكاَنْت ُبْستاناً في السَّ
 .التَّشريفِ 

َوََ تَ ْقَربَا َه اِذِه } ؛ أي ِمن أيط شيٍء ِشْئُتَما ُموِسعاً عليُكما ، { َفُكالَ ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ يجوُز أ َ يكو ََ منصوباً ؛ ألنَُّه جواُب النَِّهِي ، ويجوُز أ َ يكو َ َمْجُزوماً { الشََّجَرَة فَ َتُكونَا ِمَن الظَّاِلِميَن 

 .فتكونا من الضَّارطْيَن أنُفَسكما: َعْطفاً على النَّهِي ، ومعناهُ 
ُهَما ِمن َسْوَءاِتهِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْيطَا َُ ِليُْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعن ْ َما َوقَاَل َما نَ َهاُكَما رَبُُّكَما فَ َوْسَوَس َلُهَما الشَّ

َّ َأ َ َتُكونَا َمَلَكْيِن  َجَرِة ِإ ؛ أي زَيََّن َلهم الشيطا َُ األكَل من الشجرِة ؛ لُِيْظِهَر َلهما ما { َعْن َه اِذِه الشَّ
والفرُق بيَن َوْسَوَس لُه َوَوْسَوَس . إْلَقاُء اْلَمْعَنى إَلى الن َّْفِس بَصْوٍت َخِفيٍّ : َواْلَوْسَوَسُة . ُسِتَر من َعْوراِتهما

 .أْلَقى إَلْيهِ : أْوَهَمُه ، ومعنى َوْسَوَس إليِه : أ ََّ معنى َوْسَوَس َلهُ : إليِه 
َّ َأ َ َتُكونَا َمَلَكْيِن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وإنَّما ُسميت العورُة َسْوأًة ، ألنه َيُسوُء اإِلنسا ََ انِكَشافُها قرأ { ِإ

َّ أ َْ َتُكونَا َمَلَكْيِن تَ ْعَلَما َِ الخيَر والَشرَّ ، وإ َ لم تكونَا : بكسِر الالَّم ، ومعناُه ( َمِلَكْينِ : )م بعُضه إ
 .مَلكين َتُكونَا ِمْن اْلَخاِلِديَن َ َتموتا َ

فَ َوْسَوَس } : ، فذلك قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َ َتموتا َ فَ تَ ْفنَ َيا َِ أَبداً { َأْو َتُكونَا ِمَن اْلَخاِلِديَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
أي على َشَجَرٍة َمن أكَل منها َلْم [ 660: ُه ]{ِإلَْيِه الشَّْيطَا َُ قَاَل ياآَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد 

َلى } : وقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . َيُمتْ  َّ يَ ب ْ ( َمِلَكْينِ )قراءِة َمْن قرأ وعلى . أي جديٌد َ يَ ْفَنى[ 660: ُه ]{َوُمْلٍك 
َلى } : بكسِر الالَِّم استدًََ لُه بقولِه تعالى  َّ يَ ب ْ  [.660: ُه ]{َهْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك 

ُد في كيَف أوَهَمُهما أنَّهما إذا أَكالَ من تلَك الشجرِة تغيَّرت صورُتهما إلى صورِة اْلَمَلِك ، أو يزدا: ِقْيَل 
إنَُّه لم : وِقْيَل . أْوَهَمُهَما أ ََّ من حكمِة اهلل أ َ َمن أَكَل منها صاَر َمَلكاً أو ليزيَد حياَتهُ : حياِتهما ؟ ِقْيَل 

َُْمْعُهَما في أ َ تصيَر َمْنزَِلتُ ُهَما َمْنزَِلَة اْلَمَلِك ف ي ُيْطِمْعُهَما في أ َ تصيَر صورتُهما كصورِة اْلَمَلِك ، وإنَّما أ
 .لُعُلوط والرطفْ َعةِ ا

؛ أي َحَلَف َلُهَما إنطي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَن فيما { َوقَاَسَمُهَمآ ِإنطي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َعاقَ ْبُت : كما يقاُل على لفظ الُمَفاَعَلِة ؛ ألنُه قَابَ َلُهَما بالحلِف ، وهذا  { َوقَاَسَمُهَمآ } : وإنَّما قال . أقولُ 

 .اللطصَّ ؛ ونَاَوْلُت الرَُّجلَ 
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إنطي ُخِلْقُت : َحَلَف َلُهَما َحتَّى َخَدَعُهَما ، َوَقْد ُيْخدَُع اْلُمْؤِمُن باهلِل تَ َعاَلى ، َوقَاَل َلُهَما : )قال قتادُة 
َلُكَما ، َوَأنَا أْعَلُم ِمْنُكَما ، فَاتَّبَعاِني ُأْرِشْدُكَما (. َمْن َخاَدَعَنا باهلِل َخَدَعنَا: )وكا َ بعُض العلماِء يقوُل (. قَ ب ْ

 : وقال َصلَّى اهللُ َعَلْيُه َعَلْيِه َوَسلَّم 
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ٌر َذِلَك  ْقَوى َذِلَك َخي ْ اللَِّه ِمْن آيَاِت يَا بَِني آَدَم َقْد َأنْ َزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا يُ َواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشا َولِبَاُس الت َّ
 ( 61)َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرو ََ 

 
؛ أي أنْ َزَل اهللُ المطَر ِمن { يَابَِني َءاَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباساً يُ َواِري َسْوَءاِتُكْم َورِيشاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َماِء فكانِت اْلِكْسَوُة منُه ، يعني أ ََّ لَِباَسُهْم من نباِت األرض من ماء ، . الُقْطُن والِكتَّا َِ  السَّ وهو ماُء السَّ
ماء ، كذا قال ابن  وما يكو َُ من الكسوِة من أصواِف األغنام ، َفِقَواُم األنعام أيَضاً من نباِت ماء السَّ

ُهَما  ًَ يَ ْعِني مَ { َورِيشاً } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى { يُ َواِري َسْوَءاِتُكْم } : وقوله : )عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن ْ هكذا قال ( ا
يُّ  دط اك والسُّ  .ابُن عبَّاس ومجاهُد والضحَّ

وقرأ عثما َُ بُن عفَّا ٍَ والحسُن (. اْلَجَمالُ : الرطْيُش : )وقال ابُن زيٍد . تَ َريََّش الرَُّجُل ؛ إذ َتَموَّل: ويقاُل 
اْلِخْصُب : الرطيَاُش : )ُش وقال األخف. باأللِف وهو َجْمُع رْيٍش ، مثُل ذئٍب وِذئَابٍ ( َوريَاشاَ : )وقتادة 

 .ما يُ تَأَنَُّث بِه في البيِت من متاعهِ : معنى الرطْيِش : َوِقْيَل (. َواْلَمَعاشُ 
ْقَوى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  يُّ { َوِلبَاُس الت َّ دط ٌر } ، ( ُهَو اْلَعَمُل الصَّاِلحُ : )؛ قال قتادُة والسُّ ؛ ألنَُّه { ذِلَك َخي ْ

ٌر من الثياب ؛ أل ََّ الفاجَر وإ َْ كا َ َحَسَن الثياب : اب والعقاب ، كأنَُّه قاَل َيِقي ِمن العذ ْقَوى َخي ْ ِلبَاُس الت َّ
إنطي َكأَنطي َأَرى َمْن ََ َحَياَء َلهُ َوََ َأَماَنَة َوْسَط اْلَقْوِم ُعْريَانَاوقال ابُن ُجريٍج : قال الشاعُر . فهو بَاِدي العورةِ 

ْمُت اْلَحَسُن بالوجهِ : َوِقْيَل (. َهَو اْلَحيَاءُ : )وقال َمْعَبُد اْلُجَهِنيُّ (. ْقَوى ُهَو اإلْيَما َُ لَِباُس الت َّ : ) . هو السَّ
ْقَوى ؛ َوْريُشُه اْلَحَياءُ ؛ َوَماُلهُ اْلِفْقهُ ؛ َوَثَمَرُتُه اْلَعَمُل الصَّاِلحُ : )وقال وهب  (. اإلْيَما َُ َعْريَا ٌَ ؛ َوِلَباُسهُ الت َّ

ِع مثَل الصُّوِف والثطياب اْلَخِشَنِة ، وهو خيٌر من : َوِقْيُل  لباُس التقَوى ما يُ ْلَبُس من الثطياب للتََّضرُِّع والتََّخشُّ
 .لباِس اْلِكْبرِ 

ام والكسائيُّ  وقرأ الباقو َ بالرَّفِع (. ِلَباساً : )بالنصب عطفاً على قوله ( َوِلَباسَ : )قرأ أهُل المدينِة والشَّ
رٌ )ى اَبتداِء ؛ وخَبرُه عل : ِصَلًة في الكالِم ، ولذلك قرأ ابُن مسعود وُأَبىُّ بُن كعٍب ( ذِلكَ )وجعلوا (. َخي ْ

رٌ ) ْقَوى َخي ْ  (.َوِلَباُس الت َّ
ِه أ ََّ إنزاَل اللطباِس من دَئِل اهلل على إثباِت وحدانيَّت: ؛ معناه { ذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُرو ََ } ونَِعِمِه ،  َعظُو ََ فيعرُفوا أ ََّ ذلك كلُُّه ِمن اهلِل تعاَلى{ َلَعلَُّهْم َيذَّكَّ  .، أي لكي يَ ت َّ
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ُهَما ِلَباَسُهَما  َسْوآِتِهَما ِإنَُّه  ِلُيرِيَ ُهَمايَا بَِني آَدَم ََ يَ ْفِتنَ نَُّكُم الشَّْيطَا َُ َكَما َأْخَرَج َأبَ َوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة يَ ْنِزُع َعن ْ
يَن َأْوِليَاَء لِلَِّذيَن ََ يُ ْؤِمُنو ََ  ُِ يَا  ( 66) يَ َراُكْم ُهَو َوَقِبيُلهُ ِمْن َحْيُث ََ تَ َرْونَ ُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشَّ

 
؛ أي َ َيُضرَّنَُّكْم { ْم مطَن اْلَجنَِّة يَابَِني َءاَدَم ََ يَ ْفِتنَ نَُّكُم الشَّْيطَا َُ َكَمآ َأْخَرَج َأبَ َوْيكُ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

اَء من الجنَِّة  ُهَما ِلَباَسُهَما } الشيطا َُ بالدعاِء إلى الَغيط والمعصيِة كما اْستَ َزلَّ أبَ َوْيُكْم آدَم وحوَّ { يَنِزُع َعن ْ
؛ أي لُِيْظِهَر { رِيَ ُهَما َسْوَءاِتِهَمآ لِيُ } : ، فَ َتَسبََّب في نَ ْزِع لباسهما ِلحملهما على المعصيِة ، وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َلهما عوارِتهما أ ََّ ذلك يُِغْيُظُهَما ، وإنَّما أضاَف اإلخراَج من الجنَِّة إلى الشيطا َِ ؛ أل َ ذلَك كا َ 
 .بَوْسَوَسِتِه وإغوائِه

أ ََّ لَِباَسُهَما  : )ِن عبَّاس كا َ ِمن ِلبَاِس اْلَجنَِّة ، عن اب: واختلُفوا في لباِسهما في الجنَِّة ؛ فقال بعُضهم 
َكا ََ : )وقال وهٌب (. َكا ََ ِمْن الظُُّفِر ؛ أْي َكا ََ ُيْشبُه الظُّْفَر ، فَإنَُّه َكا ََ َمْخُلوقاً َعَلْيِهَما ِخْلَقَة الظُُّفرِ 

ذٍر من ذلَك ، فإنه َعُدوٌّ أي كونُوا على حَ { ََ يَ ْفِتنَ نَُّكُم الشَّْيطَا َُ } : ومعنى قولِه (. ِلَباُسُهَما ِمَن النُّور
 .َ تَ ْقبَ ُلوا فتنة الشيطا َِ : وهذا اللفُظ أبلُغ من أ َْ تقوَل . لكم

؛ أي إ ََّ الشيطا ََ َوَنْسَلُه يَ َرْوَنُكْم وأنتم َ { ِإنَُّه يَ َراُكْم ُهَو َوَقِبيُلهُ ِمْن َحْيُث ََ تَ َرْونَ ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
هكذا ؛ ألنَّا إذا َلْم نَ َراُهْم لم نعِرْف قصَدهم بالكيِد واإلْغَواء حتى نكو ََ على َحذٍر  تروَنهم ، وإنَّما قالَ 

 .في َنجَدِة نفوِسنا من َوَساِوِسهِ 
وإنَّما َ . إ ََّ منَّا َمن يراُهم: وفي هذا بيا ٌَ أ ََّ أَحداً من الَبَشِر ََ يَ َرى اْلِجنَّ ، بخالِف ما يقوُل بعُضهم 

َعاِع يراُهُم البش ُر ؛ ألنَّهم أْجَساٌم رقيقةٌ تحتاُج في رؤيِتَك إلى أفضِل ُشعاٍع ، واهللُ تعالى لم يُ ْعِطَنا من الشُّ
َقْدَر ما يُمكننا أ َ نراهم ، وأمَّا هم فإنَّهم يَ َرونَنا ؛ ألنَّهم يرى بعُضهم بعضاً مع أنَّهم أجساٌم رقيقٌة ، فَل َْ 

 .يرونَا ونحُن أجساٌم كثيفة أْوَلى
وهم ُمَمكَُّنو ََ من : وذهب بعُض الناِس إلى أنه يجوُز أ َ يراهم البشُر ، بأ َْ يكِشُفوا أجساَمهم ، وقال 

فُوا أجساَم أنفِسهم أمكَنهم أ َ يكِشُفوا : َوِقْيَل . ذلك ِْ إ ََّ هذا َ يصلُح ؛ ألنه لو أمكَنهم أ َ َيْكِش
َّ َمْن َعَصَم اهللُ  إ ََّ َعُدّواً : )وقال مالُك بن ديناٍر . أجساَم غيِرهم  (.يَ َراَك َوََ تَ َراهُ َلشِدْيُد اْلُمْؤنَِة إ

ِم ، وأنَت َ تُ َقاوُمُه إَ بعو َ اهلِل ، : َوِقْيَل  هو زيَّن آلدم فسكن له ، ويجِري من ابن آدم َمْجَرى الدَّ
َوََ أرَاُه َحْيُثَما يَ َراِني : هم وفيه يقوُل بعض. والشيطا َُ يراَك وأنَت َ تراهُ ، وهو َ يَ ْنساَك وأنَت تنساهُ 

إ َْ ُهَو يَ َراَك ِمْن : )َوِعْنَدَما أْنَساُه ََ يَ ْنَسانِيَفيُْبِدي إ َْ َلْم َيُكْن َسَباِني َكَما َسَبى آَدَم ِمْن ِجَنانِوقال ُذو النو َ 
ا َِ َكا ََ َحْيُث ََ تَ َراُه ، فَإ ََّ اهللَ يَ َراهُ ِمْن َحْيُث ََ يَ َرى اهللَ ، فَاْستَ  َْ ِعْن باهلِل َعَلْيِه ، فَِإ ََّ َكْيَد الشَّْيَط
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 (.َضِعْيفاً 
ُِيَن َأْوِلَيآَء لِلَِّذيَن ََ يُ ْؤِمُنو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َيا  .؛ أي جعلناهم قُ َرنَاَء للذيَن َ يؤمنو ََ باهلل{ ِإنَّا َجَعْلَنا الشَّ
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َها آبَاَءنَا َواللَُّه َأَمَرنَا ِبَها ُقْل ِإ ََّ اللََّه ََ يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َأتَ ُقولُو ََ َعَلى اللَّ َوِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة قَالُوا وَ  ِه َجْدنَا َعَلي ْ
 ( 66)َما ََ تَ ْعَلُمو ََ 

 
َهآ آبَاَءنَا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ة كانوا إذا فَ َعُلوا : ؛ معناُه { َوِإَذا فَ َعُلوْا فَاِحَشًة قَالُوْا َوَجْدنَا َعَلي ْ أ ََّ ُكفَّاَر َمكَّ

َرِة والسَّائَِبِة ، قَ  الُوا معصيًة يَ ْعُظُم قُ ْبُحَها َنْحَو ُواِفهم بالبيِت ُعَراًة ، وتحرْيِمهم ما أحلَّ اهللُ تعالى من الَبِحي ْ
َها آبَائَ َنا وأسالفَنا ، :  د { ُقْل } األشياِء ،  أي بهذه: { َواللَُّه َأَمَرنَا ِبَها } َوَجْدنَا َعَلي ْ ِإ ََّ } : ؛ َلهم يا ُمَحمَّ

استفهاٌم بمعنى { َأتَ ُقولُو ََ َعَلى اللَِّه َما ََ تَ ْعَلُمو ََ } ؛ أي َ يأُمرنا بالمعاِصي ، { اللََّه ََ يَْأُمُر بِاْلَفْحَشآِء 
ِة ؛ ألنَّهم إ َْ قالوا  َلْم نَ ْعَلْم ، َفَضُحوا أنفَسهم ، وإ َْ  نقوُل على اهلِل ما: اإلنكار على جهة إلزاِم اْلُحجَّ

ٌة على ما قالُوا: قالوا  ُة ؛ ألنَّهم لم يكن َلهم ُحجَّ ُهْم الُحجَّ  .َ نقوُل على اهلل َما َ نعلُم ، َلِزَمت ْ
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يَن َكَما َبَدَأُكْم تَ ُعوُدو ََ  ُقْل َأَمَر رَبطي بِاْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلط َمْسِجٍد َواْدُعوهُ ُمْخِلِصينَ  َلُه الدط
يَن َأْولَِياَء ِمْن ُدو َِ اللَِّه َويَ ( 66) ُِ ْحَسُبو ََ َأن َُّهْم َفرِيًقا َهَدى َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّاَلَلُة ِإن َُّهُم اتََّخُذوا الشََّيا

 ( 60)ُمْهَتُدو ََ 

 
َّ اهللُ : )؛ أي بالعدل والصَّواب ، وقال ابُن عبَّاس { اْلِقْسِط ُقْل َأَمَر رَبطي بِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ، ( ََ إَلَه إ

يُّ { َوَأِقيُموْا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلط َمْسِجٍد } (. بالت َّْوِحْيدِ : )وقال الضَّحاُك  دط أْي : )؛ قال مجاهُد والسُّ
َلِة ِفي الصَّاَلِة أَداًء ِعْندَ  ُهوا إَلى اْلِقب ْ إذا َحَضَرِت الصَّاَلُة َوأنْ ُتْم : َمْعَناهُ : )، وقال الكلبيُّ ( ُكلَّ َمْسِجدٍ   تَ َوجَّ

ُأَصلطي ِفي َمْسِجِدي ، َوإذا َلْم َيُكْن ِعْنَدُه فَ ْلَيْأِت أيَّ َمْسِجٍد : ِفي َمْسِجٍد ، َفَصلُّوا ِفْيِه َوََ يَ ُقوَلنَّ أَحدُكْم 
 (.َشاَء ، َوْلُيَصلط ِفْيهِ 

ية تدلُّ على ُوُجوب فعِل الصَّالِة المكتوبة في الجماعِة ، وقد ُروَي عن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وهذه اآل
َلَقْد َهَمْمُت : " وقال صلى اهلل عليه وسلم " َمْن َسِمَع النطَداَء فَ َلْم ُيِجْبُه ، َفالَ َصاَلَة َلُه : " وسلم أنُه قَاَل 
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 " اِس ، ثُمَّ أْنُظُر إَلى قَ ْوٍم يَ َتَخلَُّفو ََ َعِن اْلَجَماَعاِت ، فَُأَحرطَق َعَلْيِهْم بُ ُيوتَ ُهْم أ َْ آُمَر رَُجالً ُيَصلطي بالنَّ 
يَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َكَما } : ، أي ُمْخِلِصْيَن لُه الطاعَة والعبادَة ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى { َواْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلهُ الدط
؛ أي َخَلَقُكْم حين َخَلَقُكْم مؤمناً وكافراً ؛ وَشِقيّاً وَسِعيداً ، فكما خلَقكم فكذلك { و ََ َبَدَأُكْم تَ ُعودُ 

؛ وهم أهُل { َوَفرِيقاً َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّالََلُة } ؛ وهم المؤمنو ََ ، { َفرِيقاً َهَدى } تعودو َ إليه يوَم القيامِة ، 
التغابن ]{ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكْم مُّْؤِمٌن } : تعالى  الكفِر ، وهذا قوُل ابِن عبَّاس ، كما قالَ 

َعُث المؤمَن مؤمناً ؛ والكافَر كافراً [ 6:   .ثم يعيُدهم يوَم القيامِة كما بدأ َخْلَقُهْم مؤمناً وكافراً ، فَ َيب ْ
نْ َيا َوَلم َتُكونُوا َشْيئاً ، َكذِلَك تَ ُعوُدو ََ يَ ْوَم َكَما َبَدْأُكْم َفَخَلَقكُ : َمْعنَاُه : )وقال الحسُن ومجاهُد  ْم ِفي الدُّ

 (.اْلِقَياَمِة أْحَياءً 
يَن َأْولَِيآَء ِمن ُدو َِ اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ يَا ؛ أي إ ََّ أْهَل الضَّاللِة اتَّخُذوا الشياُيَن { ِإن َُّهُم اتََّخُذوا الشَّ

 .؛ أي َيظُنُّو ََ أنَّهم على اْلُهَدى{ َوَيْحَسُبو ََ َأن َُّهم مُّْهَتُدو ََ } وُهم إليه ، أولياَء بطاعِتهم فيما َدعَ 
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ُقْل َمْن ( 66)يَن يَا بَِني آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلط َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوََ ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ََ ُيِحبُّ اْلُمْسرِفِ 
نْ َيا خَ  َحرََّم زِيَنةَ  اِلَصًة يَ ْوَم اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيطَباِت ِمَن الرطْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

 ( 66)اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نُ َفصطُل اآْليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمو ََ 

 
ذلك أ ََّ أهَل الجاهليَِّة كانوا { ْا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلط َمْسِجٍد وُكُلواْ َواْشَربُوْا يَابَِني َءاَدَم ُخُذو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ََ نطوُف في الثياب التي أْذنَ بْ َنا فيها وَدنَّْسَناَها بالذنوب ، فكانِت المرأُة : يُطوفُو ََ بالبيِت ُعَراًة ويقولو َ 
ُيوُر منهم َتُطوُف بالبيِت َعْريَانًَة باللَّْيِل ، إ َ أن ََّها كانت تَ تَِّخُذ ُسُيوراً ُمَقطََّعًة ُتَشدُّ في ِحْقَويْ َها ، فكانت السُّ

 .َ تستُرها ِسْتراً تاّماً 
كانت بُنو عامٍر في الجاهليَّة يفعلو ََ ذلك ، كا َ رجاُلهم يطوفو َ عراًة بالنَّهار ، : قال المفسطرو َ 

اْليَ ْوَم يَ ْبُدو بَ ْعُضُه أْو ُكلُُّه َفَما َبَدا ِمْنُه : طوُف عريانًة وهي تقوُل وُحِكَي أ ََّ امرأًة كانت ت. ونساُؤهم ليالً 
رََح أحُدهم ثياَبه في رجلِه ، فإ َ ُاَف وهي عليه ُضِرَب وانْ ُتِزَعْت منهُ ،  َْ َفالَ ُأِحلُُّهوكانوا إذا َقِدُموا منُه َط

يَ ْعِني : )وقال مجاهُد . يعني الث طَيابَ { يَنَتُكْم ِعنَد ُكلط َمْسِجٍد يَابَِني َءاَدَم ُخُذوْا زِ } : فأنزَل اهللُ هذه اآليَة 
 (.َما يُ َواِري َعْورَُتُكْم َوَلْو َعَباَءةً : 

َّ قُ ْوتاً ، َوََ يَْأُكُلو ََ َدِسماً ِفي أيَّاِم َحجَِّهْم ،: )وقال الكلبيُّ   َكاَنْت بَ ُنو َعاِمٍر ََ يَْأُكُلو ََ ِمَن الطََّعاِم إ
يَا َرُسوَل اهلِل ، َنْحُن أَحقُّ أ َْ : فَ َقاَل اْلُمْسِلُمو ََ . وََكاَنْت قُ َرْيُش وَِكنَاَنُة يَ ْفَعُلو ََ . يُ َعظطُمو ََ بذِلَك َحجَُّهمْ 

َوََ } . {ْشَربُوْا يَابَِني َءاَدَم ُخُذوْا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلط َمْسِجٍد وُكُلوْا َوا} : نَ ْفَعَل ذِلَك ، فََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى 
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وائِب { ُتْسرُِفوْا  ِسَم ، واشربُوا من ألبا َِ السَّ ؛ أي اْلَبُسوا ثياَبكم عنَد كلط مسجٍد ، وُكُلوا اللَّْحَم والدَّ
 .أي َ ُتَجاِوُزوا تحرْيَم ما أحلَّ اهللُ لكم{ َوََ ُتْسرُِفوْا } والَبَحاِئِر ، 
؛ فتارًة تكو َ مجاوزةُ الحالِل إلى الحرام ؛ وتارًة تكو َُ مجاوزُة الحدط في ُمَجاَوَزُة اْلَحدط : واإِلْسَراُف 

 .اإلنفاِق ؛ وتارًة تكو َُ بأ َْ يأكَل اإلنسا َُ فوَق الشََّبِع فيؤدطي به ذلَك إلى الضَّرر
ألَْيَس في  : ٍد أ ََّ َهارُو ََ الرَِّشْيَد كا َ له ُبيٌب نصراِنيٌّ حاذٌق ، فقال لعليط بن الحسين ابن واق: ويروى 

إ ََّ اهللَ تعالى قد : علُم األديا َِ وعلُم األبدا َِ ، فقاَل لهُ : كتابكم من علِم الطب شيٌء ؟ والعلُم ِعلما َ 
وُكُلوْا َواْشَربُواْ َوََ ُتْسرُِفواْ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى : وَما ِهي ؟ قال : وقال . َجَمَع الطبَّ كلُّه بنصِف آيٍة من كتابنا

نَ َعْم ؛ جمَع رسولُنا صلى اهلل عليه : هل يُ ْؤثَ ُر عن رسوِلكم شيٌء من الطب ؟ قال : قال النصراِنيُّ وف. {
اِء ، َواْلِحْمَيُة رَأُس ُكلط : " قَ ْولُُه : وما هَي ؟ قال : قال . وسلم الطبَّ في ألفاٍظ يسيرة اْلَمِعَدُة بَ ْيُت الدَّ

ُدوْا ُكلَّ ِجْسٍم مَ  ُِبّاً : فقال النصراِني " ا اْعَتاَد َدَواٍء ، َوَعوط  .ما ترَك كتاُبكم َو نبيُّكم لجالينوَس 
فلما نَ َزَلْت هذه : ؛ أي َ يرَضى عمَلهم ، َو يُ ْثِني عليهم { ِإنَُّه ََ ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اَف المسلمو ََ في ثيابهم ، وأكُلوا اللَّحَم والدسمَ  َْ  : ، فعيَّرُهم المشركو َ بذلَك ، فأنزَل اهللُ  اآليُة َط
ُد { ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيطبَاِت ِمَن الرطْزِق } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َمن : أي ُقْل َلهم يَا ُمَحمَّ

الحالَل : أراَد بالطيطباِت : المستلذاِت من الرطْزق ؟ ويقاُل  َحرََّم الثياَب التي يَ تَ َزيَُّن بها الناُس ، وَمْن َحَرمَّ 
ْزِق ، وفي قَ ْوِلِه تَ َعاَلى  َْ أمٌر لإلنسا َِ أ َ يَ ْلَبَس أحسَن ثيابِه { ُخُذوْا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلط َمْسِجٍد } : من الرط

 .في األعياِد واْلُجَمعِ 
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ْثَم َواْلبَ ْغَي ِبَغْيِر اْلَحقط َوَأ َْ ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َما َلْم يُ نَ زطلْ ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبطَي اْلَفوَ  َها َوَما َبَطَن َواإْلِ  اِحَش َما َظَهَر ِمن ْ
 ( 66)ِبِه ُسْلطَانًا َوَأ َْ تَ ُقولُوا َعَلى اللَِّه َما ََ تَ ْعَلُمو ََ 
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 ( 66)ْم ََ َيْسَتْأِخُرو ََ َساَعًة َوََ َيْستَ ْقِدُمو ََ َوِلُكلط ُأمٍَّة َأَجٌل فَِإَذا َجاَء َأَجُلهُ 

 
تخويٌف ووعيٌد من { َوِلُكلط ُأمٍَّة َأَجٌل فَِإَذا َجآَء َأَجُلُهْم ََ َيْسَتْأِخُرو ََ َساَعًة َوََ َيْستَ ْقِدُمو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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؛ ولكلط وقٍت مؤقَّت ، فإذا انْ َقَضْت ُمْهَلتُ ُهْم فال يستأِخرو َ ولكلط أهِل ديٍن ُمْهَلةٌ : اهلِل تعالى َلهم ، معناهُ 
اعِة في اآلية على وجه التحديِد ، فِإنَّهم . من بعِد األجِل ساعًة َو يستقدمو ََ في األجلِ  وليَس ذكُر السَّ

اعُة ألنَّها أ قلُّ أْسَماِء األوقات َ يستْأخرو ََ َو يستقدمو َ ساعًة َو أقلَّ من ساعٍة ، ولكن ذًِكَرِت السَّ
 .بين الناسِ 

َر عن ذلَك : معناهُ : يَ َتَأخَُّرو ََ ؟ ِقْيَل : ولم يَ ُقْل { َيْسَتْأِخُرو ََ } : ِلَم قال : فإ َْ ِقْيَل  َ يطلبو ََ التََّأخُّ
 (.فَإَذا َجاَء آَجاُلُهمْ : )وقرأ ابُن سيريَن . ألجِل الَيْأِس عنهُ 
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يَْأتِيَ نَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَ ُقصُّو ََ َعَلْيُكْم آيَاِتي َفَمِن ات ََّقى َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََ ُهْم  يَا بَِني آَدَم ِإمَّا
 ( 66)َيْحَزنُو ََ 

 
يَا بَِني آَدَم إمَّا أ َ : عناُه ؛ م{ يَابَِني َءاَدَم ِإمَّا يَْأتِيَ نَُّكْم ُرُسٌل مطنُكْم يَ ُقصُّو ََ َعَلْيُكْم آيَاِتي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

، اهللَ وأُاَع { َفَمِن ات ََّقى } يأتيكم ُرُسٌل من ِجْنَسُكْم يقرأو ََ عليكم ويَ ْعِرُضو ََ َعَلْيُكْم ِكَتابي وَكالِمي ، 
؛ { ْحَزنُو ََ َوََ ُهْم يَ } ؛ حين يخاُف أهُل النار ، { َفالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم } ؛ العمَل ، { َوَأْصَلَح } الرسوَل ، 

نيا  .على ما َخلَُّفوا في الدُّ
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َها ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدو ََ  بُوا ِبآيَاتَِنا َواْسَتْكبَ ُروا َعن ْ  ( 61)َوالَِّذيَن َكذَّ

 
َهآ ُأْولَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بُوْا ِبآيَاتَِنا َواْسَتْكبَ ُروْا َعن ْ ؛ ظاهُر { ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدو ََ َوالَِّذيَن َكذَّ

د صلى اهلل عليه وسلم والُقْرآ َِ : معناُه : َوِقْيَل . المعنى  .وتكبَّروا عن اإلْيما َِ بُمَحمَّ
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َب ِبآيَاِتِه ُأولَِئَك يَ نَاُلهُ  ِن افْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا َأْو َكذَّ ْم َنِصيبُ ُهْم ِمَن اْلِكَتاِب َحتَّى ِإَذا َجاَءتْ ُهْم َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ
َأنْ ُفِسِهْم َأن َُّهْم َكانُوا  ُرُسُلَنا يَ تَ َوف َّْونَ ُهْم قَاُلوا َأْيَن َما ُكْنُتْم َتْدُعو ََ ِمْن ُدو َِ اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َوَشِهُدوا َعَلى 

 ( 66)َكاِفرِيَن 

 
َب ِبآيَاتِِه ُأْوَلِئَك يَ نَاُلُهْم َنِصيبُ ُهم مطَن اْلِكَتابِ َفمَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِن افْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذباً َأْو َكذَّ  ْن َأظَْلُم ِممَّ

} : ؛ أي َحظُُّهْم مما قَضى اهللُ عليهم في الكتاب ؛ وهو سواُد الوجوِه وُزرَْقُة األعُيِن ؛ كما قال تعاَلى { 
 [.10: الزمر ]{تَ َرى الَِّذيَن َكَذبُوْا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم مُّْسَودٌَّة َويَ ْوَم اْلِقيَاَمِة 

َقاَوةِ : )وقال مجاهُد (. َما ُكِتَب ُلُهْم ِمَن اْلَعَذاب: َمْعنَاُه : )وقال الحسُن  : وقال الربيُع (. َما َسَبَق ِمَن الشَّ
{ َجآَءتْ ُهْم ُرُسُلَنا يَ تَ َوف َّْونَ ُهْم } فَإذا فَ َرَغْت َوَفِنَيْت ؛ (. َواأَلْعَمال يَ ْعِني يَ نَاُلُهْم َما ُكِتَب َلُهْم ِمَن اأَلْرزَاقِ )

 (.أي يَ ْقبُضو ََ أْرَواَحُهْم ؛ يَ ْعِني َمَلَك اْلَمْوِت َوَأْعَوانَهُ 
مالئكُة العذاب يذيقوَنهم عذاباً ؛ يعني إذا جاَءْتهم { َحتَّى ِإَذا َجآَءتْ ُهْم ُرُسُلَنا يَ تَ َوف َّْونَ ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ { قَالُوْا } [. 66: إبراهيم ]{َويَْأتِيِه اْلَمْوُت ِمن ُكلط َمَكا ٍَ َوَما ُهَو ِبَميطٍت } : في اآلخرِة كما قاَل تعالى 
. يعنو ََ األصنامَ  ؛{ َأْيَن َما ُكنُتْم َتْدُعو ََ ِمن ُدو َِ اللَِّه } : وهم َخَزَنُة جهنَّم  -أي فتقوُل َلهم المالئكةُ 

؛ { َضلُّوْا َعنَّا } : ؛ فيقوُل الكفَّاُر عنَد ذلك { قَالُوْا } يقولو َ َلهم ذلك تَ ْوبْيخاً وتَ ْنِكْيراً وحسرًة عليهم ، 
وا ؛ أي أقَ رُّ { َوَشِهُدوْا َعَلى َأنْ ُفِسِهْم } فلم يَ ْقِدرُوا لنا على نَ ْفٍع َو دفع ُضرٍّ ، . أي ذَهَب األصناُم َعنَّا

نيا{ َأن َُّهْم َكانُوْا َكاِفرِيَن } على أنُفِسهم ،  َيْشَهُدو ََ َعَلى أنْ ُفِسِهْم بَ ْعَدَما َشِهَدْت : )قال مقاتُل . ؛ في الدُّ
 (.َعَلْيِهُم اْلَجَوارُِح بَما َكَتَمِت األَْلُسنُ 
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ْنِس ِفي النَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت ُأمَّةٌ َلَعَنْت ُأْختَ َها َحتَّى  قَاَل اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ِمَن اْلِجنط  َواإْلِ
ِء َأَضلُّونَا َفآِتِهْم َعَذابًا ِضْعًفا  ُهْم رَب ََّنا َهُؤََ ِمَن النَّاِر قَاَل ِلُكلٍّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيَها َجِميًعا قَاَلْت ُأْخَراُهْم أِلُوََ

َنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما  ( 66)َلُمو ََ ِضْعٌف َوَلِكْن ََ تَ عْ  ُهْم أِلُْخَراُهْم َفَما َكا ََ َلُكْم َعَلي ْ َوقَاَلْت ُأوََ
 ( 66)ُكْنُتْم َتْكِسُبو ََ 

 
قَاَل اهللُ : ؛ معناه { ِر قَاَل اْدُخُلوْا ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلُكْم مطن اْلِجنط َواإِلْنِس ِفي النَّا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .اْدُخُلوا الناَر مع ُأَمٍم َقْد خَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ِمَن اْلِجنط َواإِلنِس ِفي النَّار: َلهم 
يِن واْلِملَّةِ { ُكلََّما َدَخَلْت ُأمَّةٌ لََّعَنْت ُأْختَ َها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بها أَخاَها ؛ ألنه َعَنى : ولم يَ ُقْل . ؛ في الدط
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األَمَم والجماعَة ؛ فَ َلَعَنِت المشركو ََ المشركين ؛ واليهوُد اليهوَد ؛ والنصارَى النصارى ؛ واْلَمُجوُس 
َحتَّى ِإَذا ادَّارَُكواْ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . َلَعَنُكُم اهللُ أنتم َعزَّرُْتُمونَا: اْلَمجوَس ، ويَ ْلَعُن األتباُع القادَة ويقولو َ 

 .؛ أي َتاَلَحُقوا واجتمعوا في النَّار{ اً ِفيَها َجِميع
َها: )قرأ األعمُش  َها: )وقرأ النخعيُّ (. َحتَّى إذا َتَدرَُكوا ِفي ْ ال من غير ( َحتَّى إذا ادَّرَُّكوا ِفي ْ بتشديِد الدَّ

ََ } َحتَّى إذا اجتمُعوا في النَّار القادُة واألتباُع ؛ : والمعنى . ألفٍ  ؛ أي قاَلْت { ُهْم قَاَلْت ُأْخَراُهْم أُلو
بَِة ألوَِّل األَمِم  ُمو ََ ؛ { رَب ََّنا َه اُؤَِء } ُأخَرى األمِم اْلُمَكذَّ بهة { َأَضلُّونَا } ؛ اْلُمَقدَّ ؛ عن اْلُهَدى بإلقاِء الشُّ

َنا ؛  ا عليَنا ، ؛ أي زْدُهْم في عذابهم ، واجعل عذابَهم ُمضَ { َفآِتِهْم َعَذاباً ِضْعفاً مطَن النَّاِر } عَلي ْ } اعفاً ِممَّ
َّ } ؛ أي لكلٍّ من اأَلوَّلين واآلخرين ِضْعٌف من العذاب ، { ِلُكلٍّ ِضْعٌف } : ؛ اهللُ تعالى { قَاَل  َولَ اِكن 

ة ما عليِهم{ تَ ْعَلُمو ََ   .؛ أنُتم ِشدَّ
وقال . هم مقداَر عذاب الفريق اآلخرِ َ يعلُم كلُّ فريٍق من: بالياء ؛ فمعناُه ( َوَلِكْن ََ يَ ْعَلُمو ََ )وَمْن قرأ 

ََُهْم } : َمْعَناهُ : )مقاتُل  ً النَّاَر اأَلتْ َباُع { ُأْخَراُهْم } أي { قَاَلْت ُأْخَراُهْم ألُو ََُهْم } ُدُخَو َوُهْم { ألُو
يُّ (. اْلَقاَدةُ  دط ََ : )وقال السُّ ُهْم يَ ْعِني الَِّذيَن َشرَُّعوا َلُهْم ذِلَك ُأْخَراُهْم الَِّذيَن أَتوا ِفي آِخِر الزََّما َِ ، ألْو
ْينَ   (.الدط

َنا ِمن َفْضٍل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ََُهْم أُلْخَراُهْم َفَما َكا ََ َلُكْم َعَلي ْ أي قالت أوَُّل األُمِم آلخر األَمِم { َوقَاَلْت ُأو
ْضٌل في شيٍء حتى ت: ، والمتبوعو َ للتابعين  َْ طلُبوا من اهلِل أ َ يزيَد في عذابنا لم يُكْن لكم علينا َف

ويُ ْنِقَص من عذابكم ، وأنتم كفرُتم كما كَفْرنا ، ونحُن وأنتم في الُكْفِر سواءٌ ، وكذا نكو َُ في العذاب 
 ؛ يجوُز أ َ يكو َ هذا من قَ ْوِل األوَِّلينَ { َفُذوقُوْا اْلَعَذاَب ِبَما ُكنُتْم َتْكِسُبو ََ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . سواءٌ 

 .لآلخرين ، ويجوُز أ َ يكو ََ قال اهللُ َلهم ذلكَ 
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َماِء َوََ َيْدُخُلو ََ الْ  َها ََ تُ َفتَُّح َلُهْم َأبْ َواُب السَّ بُوا بِآيَاتَِنا َواْسَتْكبَ ُروا َعن ْ َجنََّة َحتَّى يَِلَج اْلَجَمُل ِإ ََّ الَِّذيَن َكذَّ
 ( 60)ُمْجرِِميَن ِفي َسمط اْلِخَياِط وََكَذِلَك َنْجِزي الْ 

 
َها ََ تُ َفتَُّح َلُهْم َأبْ َواُب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بُوْا بِآيَاتَِنا َواْسَتْكبَ ُروْا َعن ْ َمآِء ʉِإ ََّ الَِّذيَن َكذَّ ؛ أي الذيَن { لسَّ

ماِء إذا َما ُتوا َهَواناً ، وتفتُح َجَحُدوا بآياتِنا وتَ َعظَُّموا عن اإِلْيما َِ بها ؛ َ تفتُح ألرواِحهم أبواُب السَّ
ماِء ؛ ألنَّها َخبْيَثةٌ ، بل يَ ْهِوي بعملهم : معناه : َوِقْيَل . للمؤمنيَن كرامًة َلهم َ تفتُح ألعماِلهم أبواُب السَّ

ابعِة ، وتُ ْرَقُم في الصَّْخرِة التي تحَت األرضين كما قاَل اهللُ تَ َعاَلى  َكالَّ ِإ ََّ ِكَتاَب } : إلى األرِض السَّ
يٍن  اِر َلِفي ِسجط يٌن * اْلُفجَّ  [.6-6: المطففين ]{ِكَتاٌب مَّْرُقوٌم * َوَمآ َأْدرَاَك َما ِسجط
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دة راجعٌة إلى جماعِة األَبْ َواب{ ََ تُ َفتَُّح َلُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وقرأ بعُضهم . قراءُة األكثريَن بالتَّاء المشدَّ
 .اب ليس بحقيقيٍّ بالياِء والتخفيف ؛ أل َ تأنيَث األبو 

؛ أي َ يدخلو َ اْلَجنََّة أَبداً كما { َوََ َيْدُخُلو ََ اْلَجنََّة َحتَّى يَِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمط اْلِخَياِط } : قَ ْوُلُه تَ َعالَى 
َلِة على يَْأِس الكفَّار من دخوِلهم الجنَّة. َ يدخُل البعيُر في ُخْرِم اإلبرةِ  العرُب إذا و . وهذا َتمثيٌل في الدَّ

ْفِي َعلََّقْتُه بما يستحيُل كونُه ، كما قاَل الشاعُر  إذا شاَب اْلُغَراُب أتَ ْيُت أْهِلي َوَصاَر : أرادت تأكيَد الن َّ
أنَُّه ُسِئَل َعِن اْلَجَمِل )وعن ابِن مسعوٍد رضي اهلل عنه . اْلَقاُر كاللََّبِن اْلَحِليبواْلِخَياُط َواْلَمِخْيُط بمعنى واحدٍ 

َب ِمْنهُ : فَ َقاَل  ؛ َحتَّى يَِلَج : )وفي قراءة ابِن عبَّاس (. ُهَو َزْوُج النَّاَقِة ؛ َكأَنَُّه اْسَتْجَهَل َمْن َسَأَلهُ َوتَ َعجَّ
ُهَو اْلَحْبُل الَِّذي ُيْصَعُد بِه : )وقال عكرمةُ . بضمط الجيِم وتشديد الميم ، وهو َحْبٌل يسمى الَقْلسُ ( اْلُجمَّلُ 

 .؛ أي هكذا ُيجَزو َ{ وََكذاِلَك َنْجِزي اْلُمْجِرِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. لُ النَّخْ 
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 ( 66)َلُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَ ْوِقِهْم َغَواٍش وََكَذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِميَن 

 
؛ أي َلهم فراٌ من النار يضطِجُعو ََ ويقعُدو ََ { َواٍش َلُهْم مطن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمن فَ ْوِقِهْم غَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َلُهْم مطن فَ ْوِقِهْم ظَُلٌل مطَن } : وفوَقهم َغَواِئُل ؛ أي َغاِشَيٌة من فوق َغاِشَيٍة ، كما قاَل تعالى في موضٍع آخَر 
ِمَن النَّار ِفي قَ ْبِرِه ، َفذِلَك  يَ ْلَبُس اْلَكاِفُر َلَوَحْينِ : " وقال صلى اهلل عليه وسلم [. 61: الزمر ]{النَّاِر 

 " َلُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ُة والياءُ استثقاًَ ، : وأصُل َغَواٍش : { َغَواٍش } و  ِة ، فحذَفِت الضَّمَّ َغَواِشُي بإثْ َباِت اْلَياِء َمَع الضَّمَّ

 .؛ يعني الكفارين{ وََكذاِلَك َنْجِزي الظَّاِلِميَن } : اَلى قَ ْولُُه تَ عَ . وأدخَل الثقل ذهاَب حرَكتها ويائهِ 

(0/0) 

 
 

ا َخاِلُدو ََ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ََ ُنَكلطُف نَ ْفًسا ِإََّ ُوْسَعَها أُولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيهَ 
(66 ) 

 
َّ ُوْسَعَها  َوالَِّذيَن آَمُنواْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إ ََّ الذين آَمُنوا باهلِل { َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت ََ ُنَكلطُف نَ ْفساً ِإ
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َّ ُوْسَعَها } . ورُسولِه ، وعِمُلوا الطاعاِت بمقدورهم وبِوْسِعِهمْ  } أي ُاقَ َتها وقدرَتها ، { ََ ُنَكلطُف نَ ْفساً ِإ
 .؛ باقو ََ دائمو َ{ ِفيَها َخاِلُدو ََ  ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهمْ 
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ِلَهَذا َوَما ُكنَّا َونَ َزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اأْلَنْ َهاُر َوقَالُوا اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي َهَدانَا 
رَب طَنا بِاْلَحقط َونُوُدوا َأ َْ تِْلُكُم اْلَجنَُّة ُأورِثْ ُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلو ََ  ِلنَ ْهَتِدَي َلْوََ َأ َْ َهَدانَا اللَُّه َلَقْد َجاَءْت ُرُسلُ 

(66 ) 

 
؛ أي نَ َزْعَنا ما في قلوبهم من ِغشٍّ وَحَسِد َوَعَداِء { َونَ َزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهم مطْن ِغلٍّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نيا  َنا في قلوبهم الت ََّواُدَد في اآلخرِة حتى َ َيْحُسُد بعُض أهِل الجنَّة بعِضهم على بعٍض في الدُّ ، وأْلَقي ْ
؛ أي ِمن تحِت شجرِهم وُغَرَفِهم { َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اأَلنْ َها } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . بعضاً أعلى درجًة منه

 .حالفي موضِع ال( تجري)األنْ َهاُر في حال نزعنا ما في قلوبهم ؛ تكو َُ 
ار ْبِن يَاِسٍر : )قال ابُن عبَّاس  نَ َزَلْت َهِذِه اآلَيُة ِفي أبي َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَما ََ َوَعِليٍّ َوَُْلَحَة َواْبِن َمْسُعوٍد َوَعمَّ

ي اْلَعَداَوِة َوالث طَقِل وَسْلَما ََ وأبي ذرٍّ ، يَ ْنِزُع اهللُ ِفي اآلِخَرِة َما َكا ََ ِفي قُ ُلوبِهْم ِمْن ِغشٍّ بَ ْعِضِهْم ِلبَ ْعٍض فِ 
 (.ابلْينَ الَِّذي َكا ََ بَ ْعَد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، َواأَلْمُر الَِّذي اْختَ َلُفوْا ِفْيِه ، فَ َيْدُخلو ََ إْخَواناً ُمتَ قَ 

َنا ََ َتْجرِيَا َِ ، فَ َيْشَربُ : )قال  نَ ْيِن ، فَ َيْذَهُب اْلَهمُّ ِمْن فََأوَُّل َما َيْدُخُلو ََ اْلَجنََّة تُ ْعَرُض َلُهْم َعي ْ و ََ ِمْن أَحِد اْلَعي ْ
َها فَ ُتْشِرُق أْلَوانُ ُهْم ، َوُتْصَقُل ُوُجوُهُهْم ، وَ  يَ ْلَبُسو ََ بَ َهاَء ِغلٍّ ، ُثمَّ َيْدُخُلو ََ اْلَعْيَن اأُلْخَرى ، فَ يَ ْغَتِسُلو ََ ِفي ْ

 (.النُّوِر ، َوُيَطيطُب اهللُ رِْيَحُهْم بهِ 
؛ أي أرِشْدنا إلى ما ِصْرنَا به رَب َُّنا { اْلَحْمُد للَِّه الَِّذي َهَدانَا ِلَه اَذا } : ؛ فعنَد ذلك يقولو َ { وْا َوقَالُ } 

نَ ْينِ  ( َما ُكنَّا: )؛ قرأ ابُن عامٍر { َوَما ُكنَّا ِلنَ ْهَتِدَي َلْوَ َأ َْ َهَدانَا اللَُّه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . واغتسلَنا من الَعي ْ
َ أ ََّ اهللَ هَدانا إليهِ : )وقرأ الباقو َ بالواِو . غير واوب وقال ( َوَما ُكنَّا ِلنَ ْهَتِدَي إَلى َهذا الذي أْكَرَمَنا اهللُ به لَو

َعَلْيِهْم َلْوََ َهَدانَا اهللُ ، فَ َتُكو َُ : ُكلُّ أْهِل النَّاِر يَ َرى َمْنزَِلُه ِفي اْلَجنَِّة فَ يَ ُقولُو ََ : " صلى اهلل عليه وسلم 
 " َلْوََ أ ََّ اهللَ َهَدانَا : وَُكلُّ أْهِل اْلَجنَِّة يَ َرى َمْنزَلُه ِفي النَّار فَ يَ ُقولُو َ . َحْسَرةٌ 

؛ شهاةٌ منهم بإرسالِه للحقط إليهم ؛ أي َجاُءوا بالصطْدِق ؛ { َلَقْد َجآَءْت ُرُسُل رَب طَنا بِاْلَحقط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
قناهُ  ناَدْتهم : ؛ معناه { َونُوُدوْا َأ َ تِْلُكُم اْلَجنَُّة ُأورِثْ ُتُموَها ِبَما ُكنُتْم تَ ْعَمُلو ََ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . مفصدَّ

نيا بأعماِلكم: المالئكُة  . أْنزِْلُتُموَها{ ُأورِثْ ُتُموَها } معنى : َوِقْيَل . أ ََّ هذه الجنَّةُ التي ُوِعْدُتُموَها في الدُّ
 .ُجوزُّوا الصطَراَط بَعْفِوي ؛ وادخلُوا الجنََّة برحمِتي َ بأعماِلُكم: أنه يقاُل َلهم يوَم القيامِة : بِر وفي الخ
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قاا َد رَبُُّكْم حَ َونَاَدى َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأ َْ َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا رَب َُّنا َحقاا فَ َهْل َوَجْدُتْم َما َوعَ 
نَ ُهْم َأ َْ َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِميَن   ( 66)قَاُلوا نَ َعْم فََأذَّ ََ ُمَؤذط ٌَ بَ ي ْ

 
َونَاَدى َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأ َ َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا رَب َُّنا َحّقاً فَ َهْل َوَجدتُّم مَّا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ وذلَك حين يستقرُّ أهُل الجنَّة في الجنَِّة ، وأهُل النَّار في النار ؛ ينادي { ْم َحّقاً قَالُوْا نَ َعْم َوَعَد رَبُّكُ 
أ َْ َقْد َوَجْدنَا َماَ َوَعَدنَا رَب َُّنا من الثَّواب والكرامة َحّقاً ، فَ َهْل َوَجْدُتْم َما : أصحاُب الجنَِّة أصحاَب النار 

قراءتا َِ ؛ ( نَ َعمْ )وفي . ذاب َحقاا ؟ قَاُلوا نَ َعْم ، فاعترُفوا في وقٍت َ ينفُعهم اَعترافُ َوَعَد رَبُُّكْم من الع
 .بكسِر العين في الُقْرآ َِ ، وقرأ الباقو َ بالفتِح ؛ وهما لُغتا َ( نَِعمْ : )قراءُة الكسائيط 

بو َ المؤ  منين فيما َيْدُعو ََ ألنفِسهم من الثواب وإنَّما سأَل أهُل الجنِة أهَل النار ؛ أل ََّ الكفاَر كانوا يكذط
 .وَلهم من العقاب ، فَِلذا سأَلهم المسلمو ََ تَ ْبِكْيتاً َلهم ، ليكو ََ ذلك َحْسَرًة للكفارين وُسُروراً للمؤمنينَ 

نَ ُهْم َأ َ لَّْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أ ََّ ُمَناِدياً يُ َناِدي : " في الخبر ؛ ُرِوَي { فََأذَّ ََ ُمَؤذط ٌَ بَ ي ْ
أ ََّ رَْحَمَة اهلِل تَ َعاَلى َعَلى اْلُمْحِسِنْيَن ، َوأ ََّ َلْعَنَة اهلِل َعَلى : بَ ْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّار ؛ َيْسَمُعُه اْلَخالَِئُق ُكلُُّهْم 

ْعَنةب( أ ََّ َلْعَنَة اهللِ : )وقرأ بعُضهم . أي على الكاِفرين" الظَّالِمْيَن  ِْ  .التشديد َونْصب اللَّ
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ُغونَ َها ِعَوًجا َوُهْم بِاآْلِخَرِة َكاِفُرو ََ   ( 66)الَِّذيَن َيُصدُّو ََ َعْن َسِبيِل اللَِّه َويَ ب ْ

 
و ََ َعن َسِبيِل اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْيِن الذي هو ُريُق اهلِل إلى َجنَِّتِه { الَِّذيَن َيُصدُّ } ، ؛ أي عن الدط

ُغونَ َها ِعَوجاً  َوُهْم } ؛ أي يطلبو ََ َلها َغْيراً أو زَْيفاً بإلقاِء الشُّبهة التي يُ ْلبُسو ََ بها على النَّاِس ، { َويَ ب ْ
 .؛ أي هم َجاِحُدو ََ بالبعِث بعَد الموتِ { بِاآلِخَرِة َكاِفُرو ََ 
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نَ ُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى اأْلَْعَراِف رَِجاٌل يَ ْعرِ  ُفو ََ ُكالا ِبِسيَماُهْم َونَاَدْوا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة َأ َْ َساَلٌم َعَلْيُكْم َلْم َوبَ ي ْ
 ( 61)َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعو ََ 

 
نَ ُهَما ِحَجاٌب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } : ؛ أي بين الجنَِّة والنار ُسوٌر يحجُب بيَن الفريقين ، كما قاَل تعالى { َوبَ ي ْ

ُنُه ِفيِه الرَّْحَمُة َوظَاِهُرُه ِمن ِقبَِلِه اْلَعَذاُب َفُضِرَب ب َ  ُِ نَ ُهم ِبُسوٍر لَُّه بَاٌب بَا : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى [. 66: الحديد ]{ي ْ
ور باٌب ؛ يقال { َوَعَلى اأَلْعَراِف رَِجاٌل }  أعاِلي ُعْرٍف وَجْمُعُه أْعَراٌف ؛ ومنه : ؛ أي وعلى أَعاِلي السُّ

يك ؛ ِْ  ُعْرُف الدط  .وُعْرُف األضراِس
ي أعرافاً أل َ أصحابَهُ ، : واألْعَراُف  ُكالا ِبِسيَماُهْم } ؛ الناَس ؛ { يَ ْعرُِفو ََ } ُسوٌر بَ ْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر ؛ ُسمط

 .؛ يعرفو ََ أهَل الجنَِّة ببياِض وجوههم ؛ وأهَل النَّار بسواِد الوجوهِ { 
قَ ْوٌم اْستَ َوْت َحَسَناتُ ُهْم َوَسيطَئاتُ ُهْم ، َفَحاَلْت َحَسَناتُ ُهْم : األْعَراِف  أصحابُ : )قال عبُداهلِل بُن عبَّاس 

نَ ُهْم َوبَ ْيَن اْلَجنَِّة ، فَ َلْم َيُكْن َلُهْم َحَسنَاٌت فَاِضلَ  نَ ُهْم َوبَ ْيَن النَّار ، َوَحاَلْت َسيطَئاتُ ُهْم بَ ي ْ ٌة َيْدُخُلو ََ بَها بَ ي ْ
وِر بَ ْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّار يَ ْعرِفُو ََ اْلُكلَّ اْلَجنََّة ، َوََ ِسيط  ئاٌت فَاِضَلٌة َيْدُخُلو ََ بَها النَّاَر ، فَ َوقَ ُفوْا َعَلى السُّ

الً ِمْن أَثِر اْلُوُضوِء ؛ َضاِحكاً ُمْسَتْبِشراً . بِسْيَماُهمْ  ْن َومَ . َفَمْن َدَخَل اْلَجنََّة َعَرُفوُه ببَياِض َوْجِهِه أَغّر ُمَحجَّ
نَ ْيهِ   (.َدَخَل النَّاَر َعَرُفوهُ بَسَواِد َوْجِهِه َوُزرَْقِة َعي ْ

ٍز رَِحَمُه اهللُ أنه قال  ِْ َكذَب أبُو َمْجِلٍز ؛ : )فبلَغ ذلك مجاهَد فقال (. ُهْم الَماَلِئَكةُ : )وعن أبي َمْجِل
ُهُم اْلَماَلِئَكُة ، َواْلَمالَِئَكةُ : )ْجِلٍز ؛ فقال فبلَغ ذلك أبا م. {َوَعَلى اأَلْعَراِف رَِجاٌل } : يَ ُقوُل اهللُ تَ َعاَلى 

 (.ذُُكوٌر لَْيَس بإنَاٍث ؛ ُصَورُُهْم ُصَوُر الرطَجالِ 
قوٌم استوت حسناتُهم وسيطئاتُهم ، فَ ُوِقُفوا هناَك حتى يقضَي اهللُ فيهم ما يشاُء ، ثم يدخلو ََ الجنََّة : َوِقْيَل 

فإذا أراد اهلل أ َ يُ َعاِفيَ ُهْم . خُل الجنة قد َعَرُفوا أهَل الجنَّة وأهَل الناربفضِل رحمتِه ؛ وهم آخُر َمن يد
فَ يُ ْلَقوا فيه . نَ ْهُر اْلَحيَاِة ؛ َكَأفْ َتاِت الذَهِب ؛ ُمَكلٌَّل باللُّؤلِؤ ؛ ُترابُُه اْلِمْسكُ : انطلَق بهم إلى نَ ْهٍر يقال َلهُ 

يُ ْعَرُفو ََ بها ، ثم يُ ْؤَتى بهم فيدخلو ََ الجنَّة ، ُيَسمَّْو ََ  حتى ُتْصبَح ألوانُهم في نحورهم شامًة بيضاءَ 
 .مساكيَن أهِل الجنَّةِ 

ُهْم : " َمْن أْصَحاُب اأَلْعَراِف ؟ قَاَل ! يَا َرُسوَل اهللِ : وسَأَل رَُجٌل َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل " 
ِهْم ؛ فُقِتُلوا فَُأْعِتُقوا ِمَن النَّاِر يَقْتِلِهْم ِفي َسبْيِل اهلِل ، َوُحبُسوا َعِن رَجاٌل َغَزوا ِفي َسبْيِل اهلِل ُعَصاٌة آلبَائِ 

ََُد : )وروَي عِن ابِن عبَّاس أيضاً أنه قاَل ". اْلَجنَِّة بَمْعِصَيِتِهْم آبَاَءُهْم ، فَ ُهْم آِخُر َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة  ُهْم أْو
ُهْم آباُؤُهْم ُدو ََ ُأمََّهاِتِهْم ، أْو ُأمََّهاتُ ُهْم َدو ََ آبَاِئِهْم ، فَ ُيْحَبُسو ََ أن َّ : )وعن مجاهٍد (. الزطنَا ُهْم قَ ْوٌم َرِضَي َعن ْ

 (.ِفي اأَلْعَراِف إَلى أ َْ يَ ْقِضَي اهللُ بَ ْيَن َخْلِقِه ثُمَّ َيْدُخُلو ََ اْلَجنَّةَ 
أ ََّ : ؛ معناُه {  َ َساَلٌم َعَلْيُكْم َلْم يَْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعو ََ َونَاَدْوْا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة أَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َسالٌم َعَلْيُكْم ، فيردُّ أهُل الجنَِّة عليهم : أصحاَب األعراِف إذا َنَظُروا إلى أصحاب الجنَِّة قالوا َلهم 
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األعراف الجنََّة وهم يطمعو ََ في دخوِلها ،  أي َ يدخُل أصحابُ { َلْم َيْدُخُلوَها } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . السَّالمَ 
َّ لكرامٍة يزيُدهم . بأ َْ يغفَر اهللُ َلهم سيطئاِتهم ويُْدخَلهم الجنََّة بحسناتِهم وما جعَل اهللُ الطمَع في قلوبهم إ

 .بها
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 ( 66)ْجَعْلنَا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن َوِإَذا ُصرَِفْت َأْبَصارُُهْم تِْلَقاَء َأْصَحاِب النَّاِر قَالُوا رَب ََّنا ََ تَ 

 
؛ { َوِإَذا ُصرَِفْت َأْبَصارُُهْم تِْلَقآَء َأْصَحاِب النَّاِر قَالُوْا رَب ََّنا ََ َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

رَب ََّنا : ا اهللَ تعالى واستعاُذوا من النَّار وقالوا وإذا نظَر أصحاُب األعراِف إلى أصحاب النَّار ، َدَعو : معناُه 
 .َ َتْجَعَلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن في النَّار ؛ أي َيْدُعو ََ بذلَك َخْوفاً ِمن اهلِل ألجل معاِصيهم
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َنى َعْنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُرو ََ َونَاَدى َأْصَحاُب اأْلَْعَراِف رَِجاًَ يَ ْعرُِفونَ ُهْم ِبِسيَماُهْم قَاُلوا َما َأغْ 
ِء الَِّذيَن َأْقَسْمُتْم ََ يَ َناُلُهُم اللَُّه ِبَرْحَمٍة اْدُخُلوا اْلَجنََّة ََ َخْوٌف َعَلْيُكْم َوََ َأنْ تُ ( 66)  ( 66)ْم َتْحَزنُو ََ َأَهُؤََ

 
اِف رَِجاًَ يَ ْعرُِفونَ ُهْم ِبِسيَماُهْم قَاُلوْا َمآ َأْغَنى َعنُكْم َجْمُعُكْم َوَما  َونَاَدى َأْصَحاُب اأَلْعرَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

إ ََّ أْصَحاَب اأَلْعَراِف يُ َناُدو ََ اْلِكَباَر ِمَن اْلُكفَّار الَِّذيَن َكانُوا : )؛ قال ابُن عبَّاس { ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُرو ََ 
َرِة َوأِبي َجْهٍل َوَساِئِر رَُؤَسائِِهمْ  ُعَظَماًء ِفي اْلُكْفِر َكاْلَولِْيدِ  يَ ْعرِفُونَ ُهْم بِسيَماُهْم يُ َناُدونَ ُهْم َوُهْم (. ْبِن اْلُمِغي ْ

ور  َرةِ : َعَلى السُّ يَا ُفاَل ََ اْبِن ُفاَل ٍَ ؛ َما أْغَنى َعْنُكْم َجْمُعُكْم ِفي ! يَا َأبَا َجْهِل ْبِن ِهَشامٍ ! يَا َوِلْيَد اْبَن اْلُمِغي ْ
نْ َيا ِمَن اْلَماِل َواْلَوَلِد ، َوَما ُكْنُتْم َتْسَتْكبُرو ََ ؛ أي تَ تَ َعظَُّمو ََ عِن اإلْيمأ َ باهلِل َعزََّوَجلَّ ال  .دُّ

َة ؛ مثل ُصَهْيٍب  ْن كا َ َيْستَ ْهِزُئ بهم كفاُر مكَّ ثم ينظرو ََ إلى الجنَِّة ؛ فَ يَ َرْو ََ فيها الضعفاَء والمساكين ِممَّ
؛ { الَِّذيَن َأْقَسْمُتْم } ؛ الضعفاُء ُهُم ، { َأَه ُؤَِء } : ار وَسْلَما ََ وباَلٍل وأشبهاِههم ، فيناَدو َ َوَخبَّاب َوَعمَّ 

نيا ،  ؛ يا من أْقَسْمُتْم َ يدخلهم اهللُ { ََ يَ َناُلُهُم اللَُّه ِبَرْحَمٍة } أي َحَلْفُتْم أيُّها المشركو َ وأنُتم في الدُّ
اْدُخُلوْا اْلَجنََّة ََ َخْوٌف َعَلْيُكْم َوََ } : فَ يَ ُقوُل اهللُ تَ َعاَلى أَلْصَحاب اأَلْعَراِف : )اس قال ابُن عبَّ . الجنَّةَ 

 (.{ َأنُتْم َتْحَزنُو ََ 
ماِء والنار : فإ َْ ِقْيَل  كيَف يصحُّ هذا التأويُل في الحجاب بيَن الجنَِّة والنار ؛ ومعلوٌم أ ََّ الجنَة في السَّ
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َلْم يُ بَ يطِن اهللُ حاَل الحجاب بالمذكور في اآلية ، َو َقْدَر المسافِة ، فالَ َيمتنُع أ َ : ِقْيَل  في األرِض ؟
 .يكو َ بيَن الجنَِّة والنار وإ َْ بَ ْعَدِت المسافةُ 

هذه اآلية  وقال مقاتُل في تفسيرِ . بالثَّاِء ؛ أي تجمعو ََ الماَل الكثيرَ ( َوَما ُكنُتْم َتْسَتْكِثُرو ََ : )وقرأ بعُضهم 
َوأنْ ُتْم : قَاَل َلُهْم أْصَحاُب النَّار . َما أْغَنى َعْنُكْم َجْمُعُكمْ : إذا قَاَل أْصَحاُب األْعَراِف أَلْصَحاب النَّار : )

 (.َما أْغَنى َعْنُكْم َجْمُعُكْم ، َوأْقَسُموا لََتْدُخُلنَّ النَّاَر َمَعنَا
أَهُؤَِء الَِّذيَن أْقَسْمُتْم ََ يَ َنالُُهْم اهللُ بَرْحَمٍة ؛ أي َ : اْلَمالَِئَكُة أَلْهِل النَّار فَ يَ ُقوُل اهللُ تَ َعاَلى ، أْو تَ ُقوُل 

 .اْدُخُلوا اْلَجنََّة َ َخْوٌف َعَلْيُكْم َوََ أنْ ُتْم َتْحَزنُو ََ : ثم يقاُل ألصحاب األعراِف . يصيُبهم برحمتهِ 
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ا َرزََقُكُم اللَُّه قَاُلوا ِإ ََّ اللََّه َحرََّمُهَما َونَاَدى َأْصَحاُب النَّاِر أَ  َنا ِمَن اْلَماِء َأْو ِممَّ ْصَحاَب اْلَجنَِّة َأ َْ َأِفيُضوا َعَلي ْ
 ( 60)َعَلى اْلَكاِفرِيَن 

 
َنا ِمَن الْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا َرزََقُكُم اللَُّه َونَاَدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اْلَجنَِّة َأ َْ َأِفيُضوْا َعَلي ْ ؛ { َمآِء َأْو ِممَّ

ا َسَكَن أْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة ؛ َوَسَكَن أْهُل النَّار النَّاَر ؛ َوُحِرَم أهُل النَّار اْلَماَء : )قال ابُن عبَّاس  َوذِلَك أنَُّه َلمَّ
أ َِ اْسَقونَا َشْيئاً ِمَن الَماِء ، َوالثطَماَر َمَع : اَب اْلَجنَِّة َوالثطَماَر َمَع َما ُهْم ِفْيِه ِمْن أْلَوا َِ اْلَعذاب ، نَاَدوا أْصحَ 

َنا : َما ُهْم ِفْيِه ِمْن أْلَوا َِ اْلَعذاب ، نَاَدوا أْصَحاَب اْلَجنَِّة  أ َِ اْسُقونَا َشْيئاً ِمَن اْلَماِء ، أْو ُصبُّوا َوأْفِرُغوا َعَلي ْ
ا َرزََقُكمْ  ُِْعُمونَا َشْيئاً ِممَّ قَاُلوْا ِإ ََّ اللََّه َحرََّمُهَما َعَلى } : فيجيُبهم أهُل الجنَِّة (. اهللُ ِمْن ِثَمار اْلَجنَّةِ  ، َوأ

وإنَّما ُجعَل شراُب الكافرين الحميَم الذي ُيْصَهُر بِه ما في . ، أي شراُب الجنَّة وِثَمارُها{ اْلَكاِفرِيَن 
عاُمهم الضَّرِْيَع َوالزَّقُّ   .ومَ بطوِنهم والجلود ، ُو

إ ََّ أهَل النار ينادو ََ أهَل الجنَِّة بعد أ َ يستغيُثوا فَ يُ َغاثُوا بَماٍء َكاْلُمْهِل ، ثم يستغيُثوا بالطعاِم : َوِقْيَل 
ا ، َسَواًء علينا َأَجِزْعَنا أْم َصبَ ْرنَ : فيغاثوا بالزَّقُّوِم والضَّرِْيِع ، فيُ ْقبُلو ََ على الصَّْبِر فال يُِغني عنهم ، فيقولو َ 

عادةِ ! يا أهَل الجنَّةِ : ثم ينادو َ حينئٍذ أهَل الجنة  منُكم اآلباُء واألمَّهاُت ؛ واألبناء واألخواُت ! يا أهَل السَّ
ا  َنا ِمَن اْلَماِء حتى ُتْطِفُئوا َحرَّ ما َنِجُد من العطِش ، أو ِممَّ ؛ والجيرا َُ والمعارف واألصدقاءُ ، أِفيُضوا َعَلي ْ

فال يُؤذ َُ ألهِل الجنَِّة في الجواب مقداَر أربعيَن سنٍة . من الطعاِم فَ َنْأُكُلُه لعلَُّه يطفُئ عنَّا الجوعَ َرزََقُكْم اهللُ 
 .إ ََّ اهللَ َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِيَن ، يَ ْعنو ََ الماَء والطعامَ : ، ثم يُؤذ َُ َلهم في جوابهم ؛ فيقولو ََ 

: تغني عن الطعاِم والشراب وإ َ كا َ في العذاب ، قال أبُو الجوزَاِئيط وفي اآلية بيا َُ أ ََّ اإِلنسا ََ َ يس
ا اْستَ َغاثُوا بَأْهِل اْلَجنَِّة قَالُوا ؟ : )أيُّ الصََّدَقِة أْفضُل ؟ قَاَل : َسَأْلُت اْبَن َعبَّاٍس  اْلَماُء ، أرََأْيَت أْهَل النَّار َلمَّ

يْ َنا ِمَن اْلَماءِ :  ْْ  (.أِفيُضوا َعَل
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نْ َيا فَاْليَ ْوَم نَ ْنَساُهْم َكَما َنُسوا ِلقَ  اَء يَ ْوِمِهْم َهَذا َوَما َكانُوا الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدينَ ُهْم َلْهًوا َوَلِعًبا َوَغرَّتْ ُهُم اْلَحيَاُة الدُّ
 ( 66)ِبآيَاتَِنا َيْجَحُدو ََ 

 
نْ َيا  الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِدينَ ُهْم َلْهواً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أوُل اآلية نَ ْعٌت للكفاريَن ؛ { َوَلِعباً َوَغرَّتْ ُهُم اْلَحَياوُة الدُّ

ََِعبْينَ : ومعناُه  ََِهْيَن  هم الذين اْخَتاُروا في ِديِْنهم الباَُل : ويقاُل . أنَّهم اتََّخُذوا ِدينَ ُهْم َلْهَو أنُفِسهم ؛ 
نْ َياَوَغرَّتُ ُهُم )واللَِّعَب والفرَح واْلُهْزَئ ،  نِيا مع ما كانوا فيه من ( اْلَحَياُة الدُّ أي َغرَُّهْم ما أصابوهُ من زينِة الدُّ

أ ََّ أبا َجْهٍل بَ َعَث إلى َرُسوِل : ُُوِل األَمِل ، وكذلك كانوا َيْستَ ْهزُِئو ََ بالمسلميَن ، كما ُرِوَي في الخبر 
فَ َقاَل أبُو ! ِعْمِني من ِعَنب َجنَِّتَك أو شيئاً من الفواكهِ أ َ أُ: اهلِل صلى اهلل عليه وسلم رَُجالً َيْستَ ْهزُِء بِه 

 (.قل إ ََّ اهللَ َحرَّْمُهَما َعَلى اْلَكاِفرينَ : )َبْكٍر رضي اهلل عنه 
اليوَم : معناُه  أي يوَم القيامةِ { فَاْليَ ْوَم } ؛ { فَاْليَ ْوَم نَنَس اُهْم َكَما َنُسوْا ِلَقآَء يَ ْوِمِهْم َه اَذا } : قَ ْوُلُه تَ َعالَى 

رُُكُهْم ، { نَنَس اُهْم } : معنى قولِه : ويقال . نترُكهم كما تَ رَُكوا العمَل للقاِء يَ ْوِمِهْم َهذا { َكَما َنُسوْا } نَ ت ْ
َوَما َكانُوْا ِبآيَاتَِنا } : َوقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . أي كما أْعَرُضوا عن العمِل للقاِء يوِمهم هذا اعراَض الناسي للشيء

} َوبَجْحِدِهْم بآياتَِنا الدالَِّة على التوحيِد : ؛ المعنى ( َما َنُسوا)في موضِع الجرط َعْطٌف على { َيْجَحُدو ََ 
 .{نَنَس اُهْم َكَما َنُسوْا ِلَقآَء يَ ْوِمِهْم َه اَذا 
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َناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلنَاُه َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َورَْحَمًة ِلقَ   ( 66)ْوٍم يُ ْؤِمُنو ََ َوَلَقْد ِجئ ْ

 
َناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  َناُهْم بالُقْرآ َِ الذي أتيَنا به آيًة { َوَلَقْد ِجئ ْ ؛ أي لقد أتَ ي ْ

؛ في { ُهًدى َورَْحَمًة } : َلى َوقَ ْوُلُه تَ َعا. بعد آيٍة ؛ وسورًة بعد سورٍة َعَلى ِعْلٍم منَّا بأ َ ذلَك أقرُب لِلتََّدبُّرِ 
ُقو ََ أنُه ِمن عنِد اهلل{ لطَقْوٍم يُ ْؤِمُنو ََ } َهاِدياً وذا رَْحَمٍة ، : موضِع َنْصٍب على تقديٍر   .؛ أي ُيَصدط
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ْد َجاَءْت ُرُسُل رَب طَنا بِاْلَحقط فَ َهْل َلَنا ِمْن َهْل يَ ْنُظُرو ََ ِإََّ تَْأِويَلهُ يَ ْوَم يَْأِتي تَْأِويُلهُ يَ ُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَ ْبُل قَ 
هُ  َر الَِّذي ُكنَّا نَ ْعَمُل َقْد َخِسُروا َأنْ ُفَسُهْم َوَضلَّ َعن ْ ْم َما َكانُوا يَ ْفتَ ُرو ََ ُشَفَعاَء فَ َيْشَفُعوا لَنَا َأْو نُ َردُّ فَ نَ ْعَمَل َغي ْ

(66 ) 

 
َّ تَْأِويَلُه يَ ْوَم يَْأِتي تَْأِويُلُه يَ ُقوُل الَِّذيَن َنُسوهُ ِمن قَ ْبُل َقْد َجآَءْت ُرُسُل رَب طَنا َهْل يَنظُُرو ََ إِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة إَ عاقبَة ما َوَعَدهم اهللُ به في الُقْرآ َِ أنه كائٌن ، منه ما يكو َُ في : ؛ معناه { بِاْلَحقط  ما ينظُر أهُل مكَّ
نيا ؛ ومنُه ما يكو َُ في ا هل يَ ْنظُُرو ََ إلى ما يَ ُؤوُل إليه أمُرهم من البعِث والعذاب : ويقاُل معناه . آلخرةِ الدُّ

 .وورُوِد النَّار
أي يوم يأِتي عاقبةُ ما ُوِعُدوا فيه ؛ وهو يوُم القيامِة ، يَ ُقوُل الَِّذيَن  { يَ ْوَم يَْأِتي تَْأِويُلُه } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

نيا كفُروا وتَ رَُكوا العمَل له  قْد َجاَءْت ُرُسُل رَبَنا بالصطْدق في أمِر البعِث بعَد الموِت : في دار الدُّ
فعاِء { فَ َهل لََّنا ِمن ُشَفَعآَء فَ َيْشَفُعوْا لََنآ َأْو نُ َردُّ } فكذبناُهم ،  ؛ أي يقولو ََ هذا القوَل حين يَ َرْو ََ الشُّ

َق الرسَل ، : فيقولو َ  ليَس لكم َشِفْيٌع ،: يشفعو ََ للمؤمنين ، فيقال َلهم  نيا فُنصدط هل نُ َردُّ إلى الدُّ
َر الَِّذي ُكنَّا نَ ْعَمُل } : ونعمَل األعماَل الصالحة ؟ فذلَك قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى  وجواُب اَستفهاِم . {فَ نَ ْعَمَل َغي ْ

 .بالفاِء يكو َُ َنْصباً 
َوقَ ْولُهُ . وا َحظَّ أنُفِسهم من الجنَِّة ، فَ َورَثَ ُهْم المؤمنو ََ ؛ أي َغبَ نُ { َقْد َخِسُروْا َأنْ ُفَسُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُهْم مَّا َكانُواْ يَ ْفتَ ُرو ََ } : تَ َعاَلى  َفْعُهْم وذهَب عنُهم آِلهُتهم ؛ وهي التي  { َوَضلَّ َعن ْ ؛ أي َبَطَل عنهم فلم يَ ن ْ
ُهْم حينئٍذ اْفِتَراُؤُهْم على اهلِل : ناه مع: ويقاُل . كانوا يَ ْفتَ ُرو ََ بها على اهلل تعالى أنَّها شفعاؤهم َوَضلَّ َعن ْ

 .تعاَلى
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َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يُ ْغِشي  اللَّْيَل الن ََّهاَر ِإ ََّ رَبَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السَّ
ْمَس َواْلقَ  َراٍت بَِأْمِرِه َأََ َلُه اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تَ َباَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن َيْطُلُبُه َحِثيثًا َوالشَّ  ( 66)َمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ

 
ا أ ََّ اهللَ تَعالى : ؛ وذلَك { ِإ ََّ رَبَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق الَسَماَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َلمَّ

ُهْم مَّا َكانُواْ يَ ْفتَ ُرو ََ } : عي ََّر المشركيَن بعبادِة األصناِم بقوله  َسأَلُوا رسوَل [ 66: األعراف ]{َوَضلَّ َعن ْ
ُد ؛ َمْن رَبَُّك الذي تدُعونا إليه ؟ فأراُدوا بذلك أ َ َيْجَحُدوا : اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فقالوا  يا ُمَحمَّ

 .شيء من أفعاله فأنزَل اهللُ تعالى هذه اآليِة ، فتحيَّروا وعَجُزوا عن الجواب معنى في أسمائِه ، وفي
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َمواِت واأَلرض َ على مثاٍل سابق ؛ : ومعنى اآلية  أ ََّ خاِلَقكم ورازَقُكم هو اهللُ الذي ابتدأ َخْلَق السَّ
َة واعبدوُه وأُيعوهُ ؛ ودُعوا هذه األصناَم ؛ فإنَّ  ُدوهُ يا أهَل مكَّ  .ها لم َتْخُلْق َسماًء َو أرضاً فَ َوحط

ُلَها األَحُد َوآِخُرَها يَ ْوَم اْلُجُمَعةِ : )قال ابُن َعبَّاس { ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِهَي : )قال الحسُن (. أوَّ
نْ َيا نيافي ِستَِّة ساعاٍت من ستة أيَّاٍم من أ: ويقاُل (. ِستَِّة أيَّاٍم ِمْن أيَّاِم الدُّ ولو شاَء َلَخَلَقَها في . وَّل أيَّاِم الدُّ

 .أسرِع من اللَّحظِة ، ولكنه َعلََّم عباَدُه التََّأنطي والرطْفَق والتدبيَر والتثبَُّت في األمور
قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ٌْ يطلُق : ؛ اختلَف المفسطرو َ في ذلَك ؛ قال بعُضهم { ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش } : َْ

ُفهُ اَست وهذا القوُل َمْحِكيٌّ عن مالِك بِن . واُء كما َنَطَق به الُقْرآ َُ َو يكيطُف ، كما أثْ َبَت اهللُ َو نَُكي ط
ُر َمْعُقوٍل ، َواإلْيَما َُ : )أنٍس ، فإنه ُسِئَل عن معنى هذه اآلية ؛ فقال  ُر َمْجُهوٍل ، َواْلَكْيُف َغي ْ اَْسِتَواُء َغي ْ

َؤاُل َعْنُه بْدَعةٌ بِه َواِجٌب ، َواْلجُ   (.ُحوُد بِه ُكْفٌر ، َوالسُّ
اْسَتواَء األميُر على بلِد كذا ؛ أي اْستَ ْوَلى عليِه : اْستَ ْوَلى ، كما يقال ( : اْستَ َوى)معنى : وقال بعضُهْم 

َغْير َسْيٍف  َقِد اْستَ َوى بْشُر َعَلى اْلِعَراق ِمنْ : قال الشاعُر . واحتَوى وأحرزه ، َو يراُد بذلَك الجلوسُ 
 .َ اْلَمِلكَ : وَدم ِمْهَراقأراد بذلَك بْشَر ْبَن َمْرَوا ٍَ ، واستواَءُه على العراِق 

ثُمَّ أقبَل على : معناُه : َوِقْيَل . لفظ اَستواِء في اآليِة كنايٌة عن نَ َفاِذ األْمِر وِعَظِم الُقْدرَةِ : وقال بعُضهم 
َمآِء } وكذلكَ  َخْلِق العرِش وَعَمَد إلى َخْلِقِه ، أي َعَمَد إلى َخْلِق [ 66: فصلت ]{ثُمَّ اْستَ َوى ِإَلى السَّ

ماءِ   .السَّ
تكو َ للَحاِدِث ، ( ثُمَّ )، و{ ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش } : في قولِه تعالى ( ثُمَّ )ما معنى دخول : فإ َ ِقْيَل 

َ يزاُل ؟ ِقْيَل واستيالُء اهلِل تعالى واقتدارُه وُملكه للشياِء ثابٌت في ثُمَّ رََفَع العرَش : معناه : ما َلْم يَ َزْل َو
مواِت واستوَلى عليهِ  ُمتَِّصلًة في اللفظ باَستواِء ؛ أل َ الدَلة قد َدلَّْت من ( ثُمّ )وإنَّما أدخَل . فوَق السَّ

ُلَونَُّكْم َحتَّى } : لى وهذا مثُل قولِه تعا. جهِة العقل على أ ََّ اقتدارَُه على األمور ثابٌت فيما لم يزل َوَلَنب ْ
 .أي حتى ُيَجاِهَد اْلُمَجاِهُدو ََ منكم ونحُن َعاِلمو ََ بهم[ 66: محمد ]{نَ ْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن 

هنا بمعنى الواو على ُريق الجمع والعطف دو َ التَّراِخي ، فإ ََّ َخْلَق العرِش ( ثُمَّ )معنى : ويقال 
مواِت واأَلرضِ واَستيالء عليه كا َ قَ ْبَل خَ  أ ََّ أوََّل َشْيٍء َخَلَقهُ اهللُ اْلَقَلُم ، : " وقد ورَد في الخبر . ْلق السَّ

َمَواِت . ُثمَّ اللَّْوُح ، فَأَمَر اهللُ اْلَقَلَم أ َْ َيْكُتَب َما ُهَو َكاِئٌن إَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ  َش ، ثُمَّ َخَلَق السَّ ْْ ثُمَّ َخَلَق اْلَعِر
 " َواأَلْرَض 
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 ( 66)اْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّه ََ ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن 
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؛ أي اْدُعوُه عالنيًة وِسّراً ، فإ ََّ التََّضرَُّع من الضََّراَعِة وهي { اْدُعوْا رَبَُّكْم َتَضرُّعاً َوُخْفَيًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة الحاجةِ  َضَرَع َيْضَرُع : التََّملُُّق والتََّخشُُّع واْلَمْيُل في الجهاِد ، يقال : معنى التََّضرُِّع : ويقاُل . إظهاُر شدَّ
 ًَ  .َضْرعاً إذا ماَل بِإْصبَعْيِه َيميناً وِشماًَ َخْوفاً وُذ

رط ودو ََ العالنيِة فكأ ََّ اهللَ تع{ َوُخْفَيًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  الى أمَر في الدعاِء أ َ أي أدُعوا بالخضوِع في السط
 .ُيْجَمَع بَ ْيَن أ َ ُيْخِفْيِه وبين أ َ يَ ْفَعَلُه في غايِة اْلُخُضوِع واَنقطاِع إليه ؛ إل ََّ ذلَك أبعُد من الرطياءِ 

ُر الذطْكِر اْلَخِفيُّ : " وهذا القوُل أصحُّ من األوَِّل لقولِه صلى اهلل عليه وسلم  : وعن الحسِن أنه قاَل " َخي ْ
َّ َهْمساً كَ ) َعاِء َفال َتْسَمُع إ  (.انُوا َيْجَتِهُدو ََ ِفي الدُّ

َعاِء َ يَ ُردَُّهما : " وعْن ُعَمَر رضي اهلل عنه قاَل  َكا ََ رُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إذا رََفَع َيَدْيِه ِفي الدُّ
َكا ََ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه : " ه قال وعن أبي موَسى األشعريط رضي اهلل عن" َحتَّى َيْمَسَح بِهَما َوْجَهُه 

إنَُّكْم : " وسلم ِفي َسَفٍر ، فَأْشَرُفوا َعَلى َواٍد ، َفَجعَل النَّاُس ُيَكُبرو ََ َويُ َهلطُلو ََ َويَ ْرفَ ُعو ََ أْصَواتَ ُهْم ، فَ َقاَل 
وقال اهلل َعزَّ َوَجلَّ في َمْدِح العبِد ". ؛ َوإنَُّه َمَعُكْم  ََ َتْدُعو ََ أَصَم َوََ َغائِباً ، إنَُّكْم َتْدُعو ََ َسِمْيعاً َقرِْيباً 

 [.6: مريم ]{ِإْذ نَاَدى رَبَُّه ِنَدآًء َخِفيّاً } : الصَّالِح ورضَي ُدَعاَءُه 
عاءِ { ِإنَُّه ََ ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  عن رسول اهلل وفي الخبِر . ؛ أي َ يحبُّ المتجاِوزيَن في الدُّ

َعاِء ، فَإ ََّ اهللَ ََ ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدْيَن : " صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل  واختلُفوا في " إيَّاُكْم َواَْعِتَداَء ِفي الدُّ
عاِء ؛ قال بعُضهم  ى اهلل َلَعَن اهللُ ُفاَلناً ؛ أخزَ : هو أ َ َيْدُعو باللَّْعِن َواْلِخْزِي ، فيقوُل : اَعتداِء في الدُّ

هو أ َ َيْسَأَل لنفسِه منازَل األنبياء ، أو : وقال بعُضهم . أو َيْدعوا بما َ يحلُّ فيجاوُز حدَّ العبودَّيةِ . فالناً 
عاء َْ وبحقط : هو أ َ يقوَل : َوِقْيَل . يسأَل اهللَ شيئاً ِمن حكمتِه أنه يفعلُه في الدُّ أْسأَُلَك بحقط جبريِل

ار ويسأَل مسألة : َوِقْيَل . هو أ َ َيْدُعو بالصطياحِ : َوِقْيَل . كذا  األنبياِء أ َ تُ ْعِطَيِني هو أ َ يعمَل عمَل الُفجَّ
 .األبرارِ 
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ََُمًعا ِإ ََّ رَْحَمَت اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحسِ   ( 61)ِنيَن َوََ تُ ْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َو

 
ْرِك والمعصَيِة بعَد { َوََ تُ ْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ  ؛ أي ََ تُ ْفِسُدوا فيها بالشط

. إصالِح اهلِل إيَّاها ببعِث الرُُّسِل إليها ، فأَمُروا فيها بالحالِل ونَ َهوا عن الحرام ، فَ َتْصُلُح األرُض بالطَّاَعةِ 
معناهُ : َوِقْيَل . َ تَ ْعُصوا في األرِض فُيْمِسَك اهللُ المطَر عنها ، ويهلَك الحرَث بمعاصيُكم:  معناهُ : َوِقْيَل 

 .َ َتجورُوا في األرِض فتخرطبوها ؛ أل ََّ األرَض قامت بالعدل ، وقد أصلَحها اهللُ بالنطعمةِ : 
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ََُمعاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وقال . ُبُدُه خائفيَن من عذابِه ؛ ُامعيَن في رحمتِه وثوابه؛ أي َواعْ { َواْدُعوُه َخْوفاً َو
ََُمعاً } : الربيُع  ََُمُع اْلَفْضلِ : )وقال ابُن جريج . أي َرَغباً َوَرَهباً { َخْوفاً َو : وقال عطيَُّة (. َخْوُف اْلَعْدِل َو

ََُمعاً ِفي اْلِجنَا َِ ) َرا َِ َو ََُمعاً ِفي التَّاَلقِ : )ريُّ وقال ُذو النو َ المص(. َخْوفاً ِمَن الن طي ْ  (.َخْوفاً ِمَن اْلِفَراِق َو
ْوُلُه تَ َعاَلى  َْ ِسنينَ : ؛ معناُه { ِإ ََّ رَْحَمَت اللَِّه َقرِيٌب مطَن اْلُمْحِسِنيَن } : َق ْْ . إ ََّ إنْ َعاَم اهلِل َقرِيٌب ِمَن الُمٍح

قريبٌة ؛ أل ََّ الرحمَة : ولم يقل ( قريبٌ : )ما قال وإنَّ . إ ََّ اْلُمْحِسَن َمن أخلَص حسناتِِه من اإلساءةِ : ويقاُل 
ْرَتُه وإ َ  والَعْفَو والغفرا ََ في معنًى واحٍد ، وما لم يكن فيه تأنيث حقيقيٌّ كنَت بالخيار ، إ َ شئَت ذكَّ

 .شئَت أن َّْثَتهُ 
يكو َ القريُب نعتاً للمعنى دو َ ف(. ِهَي اْلَمَطرُ : )وقال األخفُش . الرَّْحَمُة ُهَنا الث ََّوابُ : )وقال ابُن جبيٍر 

ولم [ 6: النساء ]{َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأْولُوْا اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيُن فَاْرزُُقوُهْم مطْنُه } : اللفِظ كقوله 
َها ؛ أل َُ أراَد بالقسمِة الميراَث والماَل ، وكذلك قَ ْولُُه تَ َعاَلى : يقل  بَِأْوِعَيِتِهْم قَ ْبَل ِوَعآِء َأِخيِه  فَ َبَدأَ } : ِمن ْ

قايةَ [ 61: يوسف ]{ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمن ِوَعآِء َأِخيِه  َّ أنه أراَد به السرقة والسط وقال . ، والصَّاُع ُمذكٌَّر إ
اَعَة َتُكو َُ َقرِيباً َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ ا} : أرَاَد إ ََّ إتْ َيا ََ رْحَمِة اهلِل َقرِْيٌب ، كقولِه : )الكسائيُّ  : األحزاب ]{لسَّ

 (.؛ أي َلَعلَّ إتْ َيانَ َها َقرِْيبٌ [ 16
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ٍد َميطٍت فََأنْ َزْلَنا ِبِه َوُهَو الَِّذي يُ ْرِسُل الرطيَاَح ُبْشًرا بَ ْيَن َيَدْي رَْحَمِتِه َحتَّى ِإَذا َأقَ لَّْت َسَحابًا ثَِقاًَ ُسْقنَاُه ِلبَ لَ 
 ( 66)َرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلط الثََّمَراِت َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرو ََ اْلَماَء فََأخْ 

 
بالباِء المضمومَة ( ُبْشراً )؛ قرأ عاصم { َوُهَو الَِّذي يُ ْرِسُل الرطيَاَح ُبْشراً بَ ْيَن َيَدْي رَْحَمِتِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َراٍت } : يعني أنه يَ ْنُشُر بالمطِر ، يدلُّ عليه قَ ْوَلهُ والشطين اَلَمْجُزوَمِة ؛  وقرأ [. 61: الروم ]{الرطيَاَح ُمَبشط
بالنو َ المضُمومة ( ُنُشراً : )وقرأ ابُن عامٍر . ؛ مثل ُنُذٍر وَنِذْيرٍ ( ُبُشر)بضمط الباِء والشطين على جمِع ( ُبُشراً )

ينِ  ين على التخفيفِ ( َنْشراً : )وقرا حمزُة والكسائيُّ . وإشكال الشط وقرأ . بالنو َِ المفتوحة ، وحزِم الشط
بالنو َ المضمومة ( ُنُشراً : )وقرا نافٌع وابُن كثيٍر وأبو عمٍرو . بفتحتين ؛ أراد َمْنُشوراً ( َنَشراً : )مسروٌق 

ين  .وَضمط الشط
: تاَر أبو ُعبيد لفَظ الجماعِة ، وكا َ يقوُل واخ. بلفظ الِوْحَدا َِ ( َوُهَو الَِّذي يُ ْرِسُل الرطْيحَ : )وقرأ بعُضهم 

و احتجَّ (. بِ ُكلُّ َمأ ِفي اْلُقْرآ َِ ِمَن الرطيَاِح ذَكٌر فَ ُهَو لِلرَّْحَمِة ، َوَما كا ََ ِمْن ِذْكِر الرطيَاِح أنْ َثى فَ ُهَو لِْلَعذا)
اللَُّهَم اْجَعْلَها ريَاحاً ، َوََ َتْجَعْلَها : " بَما روَي عن النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أنُه كا َ يقوُل إذا هبَّْت رْيٌح 

 ". رْيحاً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ْشُر  َْ ّْ َحاَب َكَصُبوٍر َوَصْبرٍ : والّن ومن . جمع النَُّشور ؛ َوِهَي الرطيَاُح الَِّتي تَ ُهبُّ ِمْن ُكلط َجاِنٍب ؛ فَ ُتِثيُر السَّ
ٍة واحدٍة فللتخفيفن كما يقاُل ( ُنْشراً )قرأ  بنصب النو َ على معنى ( َنْشراً )ومن قرأ . لٌ ُرُسٌل وُرسْ : بضمَّ

َُيطِه ، قال الفرَّاءُ . نَ ْنُشُر السَّحاَب َنْشراً  : النَّْشُر ِمَن الرطيَاِح : )والنَّْشُر ِخاَلُف الطَّيط َكَنْشِر الث َّْوب بَ ْعَد 
 .ِء والضمط ؛ فهو جمُع َبِشْيرٍ بالبا( ُبْشراً )ومن قرا (. الطَّْيَبُة اللَّي طَنُة الَِّتي تُ ْنشُئ السََّحابَ 

اَم اْلَمَطِر ، َوقَ ْوُلُهٌْ تَ َعاَلى { بَ ْيَن َيَدْي رَْحَمِتِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َحتَّى ِإَذآ َأقَ لَّْت َسَحاباً ثَِقاًَ } : أي ُقدَّ
حاَب بأمِر اهلِل إلى أرٍض ليس فيها نب{ ُسْقَناُه لِبَ َلٍد مَّيطٍت  يُ ْرِسُل اهللُ : )اٌت ، قال ابُن عبَّاس ؛ أي ُسْقَنا السَّ

، فَ َيْخُرُج باْلَمَطِر ِمْن  الرطيَاَح فَ َتْحِمُل السََّحاَب ، فَ َتُمرُّ بِه َكَما َيُمرُّ الرَُّجُل النَّاَقَة َوالشَّاَة َحتَّى ُتِدرَّ ُثمَّ ُتْمِطَر 
 (.ُكلط الثََّمَراتِ 

ماُء حتى يُ ْرِسَل : َوِقْيَل . أو أَلْحَيا بلداً َميطتاً َ نباَت فيه{ مَّيطٍت  ُسْقنَاُه ِلبَ َلدٍ } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  َ ُتمطر السَّ
بُوُر َتْصرُِفهُ : اهللُ أربعَة أرياٍح  َماُل َتْجَمُعُه ، والجنوُب َتْذرُّوُه ، والدُّ  .فَالصَّبَا تُ َهيطُجهُ ، والشط

َحاب ، َوِقْيَل { اْلَمآَء فََأنْ َزْلَنا ِبِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  يِت الذي َ ماَء فيه َو َكلَ ، : ؛ أي بالسَّ بالبلِد المط
{ َكذاِلَك ُنْخِرُج اْلمْوَتى } ؛ أي فيخرُج به أْلَوا ََ ؛ { فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمن ُكلط الثََّمَراِت } يَ ْنِزُل اهللُ به المطَر ، 

في إحياِء األرض الميطتة ، َكذِلَك ُنْخرُج اْلَمْوَتى من قُ ُبورِهْم يوَم ؛ أي ِمْثَل ذلَك اإلخراِج الذي ذكرناُه 
ُرو ََ } بما يناُلكم ، { َلَعلَُّكْم } القيامِة ،  َعُث َمْن ِفي اْلُقُبور{ َتذَكَّ  .؛ أي َتسَتِدلُّو ََ على توحيِد اهلل وأنُه يَ ب ْ

َماُء أرْبَِعيَن يَ ْوماً قَ ْبَل إذا َماَت النَّاُس  : )وقال ابُن عبَّاس وأبُو ُهرِْيرَة  ُكلُُّهْم ِفي الن َّْفَخِة األُْوَلى ، ُمِطَرِت السَّ
َرِة ِمْثَل َمِنيط الرطَجأِل ، فَ يَ ْنبُتو ََ ِمْن قُ ُبورِهْم ِمْن ذِلَك اْلَمَطِر َكَما يَ ْنبُتو ََ ِفي بُ  طُو َ أمََّهاتِِهْم ، الن َّْفَخِة اأَلِخي ْ

َها الرُّوَح ، ُثمَّ يُ ْلِقي َعَلْيِهْم نْوَمًة  وََكَما يَ ْنُبُت الزَّرْعُ  ِمَن اْلَماِء ، َحتَّى إذا اْسُتْكِمَلْت أْجَساُدُهْم نُِفَخ ِفي ْ
ْفَخَة الثَّانَِيَة  َجَلُسوا َوَخَرُجوا ِمْن  -َوِهَي نَ ْفَخُة اْلُبوِق  -فَ يَ َناُمو ََ ِفي قُ ُبورِهْم ، فَإذا نُِفَخ ِفي الصُّور الن َّ

َقَظ ِمْن نَ ْوِمِه ، َفِعْنَد ذِلكَ قُ ُبورهِ  َُْعَم الن َّْوِم ِفي ُرُؤِسِهْم ، َكَما َيِجُد النَّاِئُم إذا اْستَ ي ْ  يَ ُقولُو ََ ْم ، َوُهْم َيِجُدو ََ 
 (.َهذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق اْلَمْرَسُلو ََ : فَ يُ َناِدْيِهْم . يَا َويْ َلَنا َمْن بَ َعثَ َنا ِمْن َمْرَقِدنَا: 
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يَاِت ِلَقْوٍم َيْشُكُرو ََ َواْلبَ َلُد الطَّيطُب َيْخُرُج نَ َباتُُه بِِإْذ َِ رَبطِه َوالَِّذي َخُبَث ََ َيْخُرُج ِإََّ َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصرطُف اآْل 
(66 ) 

 
إ ََّ المكا ََ الزَّاِكي من األرِض يخرُج رَيْ ُعُه : ؛ يعني { َواْلبَ َلُد الطَّيطُب َيْخُرُج نَ َباتُُه بِِإْذ َِ رَبطِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ٍة فينتفُع بِه ؛  ؛ { ََ َيْخُرُج } ؛ ترابُه ؛ وهي األرُض السَّْبَخُة ، { َوالَِّذي َخُبَث } بال َكدٍّ َو عناٍء َو َمَشقَّ
َّ َنِكداً } رَيْ ُعَها ؛  ا َمَثٌل َضَرَبُه اهللُ تَ َعاَلى لِْلُمْؤِمِن َواْلَكاِفِر ، َهذ: )قال ابُن عبَّاس . ؛ أي في َكدٍّ وعناءٍ { ِإ
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َفُع اْلَمَطُر اْلبَ َلَد ال َفُعُه اْلُقْرآ َُ َكَما يَ ن ْ طَّيطَب ، َواْلَكاِفُر ََ فَإ ، َّ اْلُمْؤِمَن َيْسَمُع اَلْمْوِعَظَة فَ يَ ْنَتِفُع بَها ، َويَ ن ْ
َّ َشْيئاً َيسْيراً َيْسَمُع اْلَمْوِعَظَة َوََ يَ ْعَمُل َعمَ   (.الً ِمَن الطَّاَعِة إ

َّ َنِكداً } : معنى قولِه تعالى : َوِقْيَل . ُهَو اْلَقِليُل الَِّذي ََ يُ ْنتَ َفُع بهِ : والنَِّكُد في اللَُّغِة  أي { ََ َيْخُرُج ِإ
هي لغٌة في َنَكٍد ، : َوِقْيَل . ي بالنََّكدِ بفتِح الكاِف ؛ أ( َنَكداً : )وقرأ أبو جعفٍر . َعِسيراً قليالً بعناٍء ومشقَّةٍ 

؛ إذا كا َ َعِسراً ُمْمَتِنعاً من إعطاِء الحقط على وجه ( َنْكداً )رجٌل : بإسكاِنها لغةٌ إيضاً ويقال ( َنْكد)ويقرأ 
 .اْلُبْخلِ 

} ثِر آيٍة ؛ هكذا نُ بَ يطُن اآلياِت ، ؛ أي َكَما َصرَّفْ َنا لكم آيًة في إ{ َكذاِلَك ُنَصرطُف اآليَاِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .؛ نَِعَم اهلل تعالى ويعتبرو ََ بآياتِه وأمثالهِ { ِلَقْوٍم َيْشُكُرو ََ 
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ُرُه ِإنطي َأَخاُف  اَب يَ ْوٍم َعَلْيُكْم َعذَ َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قَ ْوِمِه فَ َقاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ
 ( 66)َعِظيٍم 

 
. ؛ وهو نوُح بن َلمك بن متوشلخ بن أخنوخ ، وهو إْدرْيسُ { َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوحاً ِإَلى قَ ْوِمِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اراً بعَثُه اهلل إلى قومِه وهو ابُن خمسين سنًة ،  ُدوُه ؛ أي { فَ َقاَل يَاقَ ْوِم اْعُبُدوْا اللََّه } وكا َ نوٌح َنجَّ َوحط
 .وأُيعوُه ، َو تعبُدوا معه غيَرهُ 

ُرُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ( َغْيرِهِ : )؛ قرأ أبو جعفٍر ويحيى بن وثَّاٍب واألعمُش والكسائيُّ { َما َلُكْم مطْن ِإلَ اٍه َغي ْ
على نِيَِّة التقديِم وإ َ كا َ :  َوِقْيلَ . ما لُكْم إَلٌه غيرهُ : وقرأ الباقو َ بالرفع على معنى . بالخفِض نَ ْعتاً لإِلله

راً في اللظ ؛ تقديرُه  ِإنطي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم } : َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . مالكم غيُر اهلِل من الهٍ : مؤخَّ
 .اد به اليقينُ وقد يذكُر الخوُف وير . ، معناُه إنطي أَخاُف َعَلْيُكْم إ َْ لم تُ ْؤِمنوا َعذاَب يَ ْوِم القيامةِ { 
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 ( 10)قَاَل اْلَمَلُ ِمْن قَ ْوِمِه ِإنَّا َلنَ َراَك ِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن 

 
: ؛ أي قاَل األشراُف والرُّؤساءُ من قومِه { قَاَل اْلَملُ ِمن قَ ْوِمِه ِإنَّا َلنَ َراَك ِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .ذهاٍب من الحقط بيطٍن لنا لمخالِفتكَ  إنَّا َلنَ َراَك يا نوُح ِفي
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ِت رَبطي َوَأْنَصُح َلُكْم ( 16)قَاَل يَا قَ ْوِم لَْيَس ِبي َضاَلَلٌة َوَلِكنطي َرُسوٌل ِمْن َربط اْلَعاَلِميَن  ُأبَ لطُغُكْم ِرَساََ
 ( 16)َوَأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما ََ تَ ْعَلُمو ََ 

 
} ؛ أي ليس بي ذهاٌب عن الحقط فيما أدُعوكم إليِه ، { قَاَل يَاقَ ْوِم لَْيَس ِبي َضلَ اَلٌة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِكنطي َرُسوٌل مطن رَّبط اْلَع اَلِميَن  وإنَّما لم يقل . ، أي ولِكْن أرسَلني ربُّ العالمين الذي َيْمُلُك كلَّ شيءٍ { َوََ
ََِت رَبطي } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . الضَّاللُ ليست بي ضال لٌة ؛ أل ََّ معنى الضاللِة :  ؛ أي أَؤدطي { ُأبَ لطُغُكْم ِرَسا

َلِني اهللُ من الرطسالِة ، وإنَّما قال  ََِت } : إليكم ما َحمَّ ُن أشياَء كثيرًة من األمِر { ِرَسا أل َ الرسالَة تتضمَّ
ِكَر تارًة بلفٍظ يدلُّ على الفعل ؛ وتارًة بلفٍظ يدلُّ والنَّهي ؛ والتَّرغيب والتَّرهيب ؛ والَوْعِد والوعيِد ، َفذُ 

 .على الِوْحَدا َِ 
: األعراف ]{َأبْ َلْغُتُكْم ِرَساَلَة رَبطي } : بالتخفيف في جميِع الُقْرآ َِ كقولِه تعالى ( َوَأبِْلُغُكمْ : )قرأ أبُو عمٍرو 

ََِت رَبطِهمْ } ، و[ 66 داً كما قَاَل اهللُ تَ َعالى [. 66: الجن ]{ لطيَ ْعَلَم َأ َ َقْد َأبْ َلُغوْا ِرَسا : وقرأ الباقو ََ مشدَّ
 [.16: المائدة ]{يَ اَأي َُّها الرَُّسوُل بَ لطْغ َمآ أُنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبطَك َوِإ َ لَّْم تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت ِرَساَلَتُه } 

رُكم منهأي أْنَصُح لكم ف{ َوَأنَصُح َلُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إْخَراُج اْلِغشط : والنُّْصُح . يما أدُعوكم إليه وأحدط
َشَكْرُت َلهُ : ِمَن اْلَقْوِل َواْلِفْعِل ، يقاُل  َْ َوَأْعَلُم ِمَن اللَِّه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . َنَصْحُتهُ َوَنَصْحُت َلُه ؛ َوَشَكْرُتُه ِو

رِك أتاكم العذابُ أي أعلُم إ َْ لم تَ ُتوبُوا م{ َما ََ تَ ْعَلُمو ََ   .ن الشط
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ُقوا َوَلَعلَُّكْم تُ ْرَحمُ   ( 16)و ََ َأَوَعِجْبُتْم َأ َْ َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبطُكْم َعَلى رَُجٍل ِمْنُكْم ِليُ ْنِذرَُكْم َولَِتت َّ

 
األِلُف في أوَّل هذه اآلية أِلُف { مطْنُكْم  َأَو َعِجْبُتْم َأ َ َجآءَُكْم ِذْكٌر مطن رَّبطُكْم َعَلى رَُجلٍ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: ومعناها . استفهاٍم ، دخَل على واو العطف على جهِة اإلنكار ، فَ َبِقَيِت الواُو مفتوحًة كما كانت
؛ أي { ْم ِلُينِذرَكُ } أَوَعِجْبُتْم أ َْ َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبُكْم على آَدِميٍّ منكم ِمْثِلُكْم تعرفو ََ َنَسَبُه فيكم ، 

ُقوْا } ِليُ ْعِلَمُكْم بموضٍع اْلَمخاَفِة ،  ْرَك والمعاصي ، { َولَِتت َّ ُعوا { َوَلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمو ََ } ؛ الشط ؛ أي ولكي ُتِطي ْ
 .فُترَحُموا
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بُوا بِ  َناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك َوَأْغَرقْ َنا الَِّذيَن َكذَّ بُوُه فَأَْنَجي ْ  ( 16)آيَاتَِنا ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْوًما َعِميَن َفَكذَّ

 
َناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بُوُه فََأنَجي ْ َناُه من الطُّوفَا َِ { َفَكذَّ ؛ أي َفَكذبُوا نوحاً فأْنَجي ْ

فينِة ، وكانوا َنْحواً من ثمانين  أربعيَن رَُجالً  -كذا قال الَكلبيُّ   -إنساناً والمؤمنيَن الذين كانوا معُه في السَّ
 .َساُم َوَحاُم َويَاِفُث َوأْزَواُجُهْم ، وسّتُة أناٍس غيِرهم: َوِقيَل . وأربعيَن أمرأةً 

بُوْا بِآيَاتَِنآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ { ْا قَ ْوماً َعِميَن ِإن َُّهْم َكانُو } ؛ أي بَدَئِلَنا وآياتنا كَما ؛ { َوَأْغَرقْ َنا الَِّذيَن َكذَّ
معناه : َوِقْيَل . َعِم ؛ وهو الذي قد َعِمَي عن الحقط ( : َعِمينَ )وواحُد ال  . أي َقْد َعَمْوا عِن الحقط واإِلْيما َِ 

 .َعِميَن عن نُ ُزوِل الَغَرِق بهم: َوِقْيَل (. ُكفَّاراً )َوِقْيَل . أنَّهم كانوا قَ ْوماً َجاِهِلْيَن ألمِر اهلل: 
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ُرُه َأَفاَل تَ ت َُّقو ََ   ( 16)َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ

 
؛ أي َوأْرَسْلَنا إلى َعاٍد ؛ وهم قوٌم من أهل الَيَمِن ، وكا َ اسُم { َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

{ َأَخاُهْم ُهوداً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ِهم َعاداً ، فُنسبوا إليه ، وهو َعاُد بُن َعَوِص ْبِن إَرَم ْبِن َساِم ْبِن َنوحٍ َمِلكِ 
ْيِن ، وهو ُهَوُد ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن رَبَاِح ْبِن اْلَجارُوِد ْبِن َعَوص ْبِن إَرَم بْ  ِم ِن َساأي أُخوُهْم في النََّسب َ في الدط

وإنَّما أرسَل اهللُ إليهم منهم ؛ ألنَّهم َلُه . هو هوُد بن شالخ بن أرفخشد بن َساَم بن نُوحٍ : َوِقْيَل . ْبِن نُوحٍ 
ُرُه َأَفالَ تَ ت َُّقو ََ } . أفْ َهُم َوإليه أْسَكنُ   .؛ اآلية ظاهرُة المعنى{ قَاَل يَاقَ ْوِم اْعُبُدوْا اللََّه َما َلُكْم مطْن ِإلَ اٍه َغي ْ
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قَاَل يَا قَ ْوِم لَْيَس ِبي ( 11)قَاَل اْلَمَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه ِإنَّا َلنَ َراَك ِفي َسَفاَهٍة َوِإنَّا لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبيَن 
 ( 16)َسَفاَهٌة َوَلِكنطي َرُسوٌل ِمْن َربط اْلَعاَلِميَن 
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؛ أي قاَل األشراُف والرُّؤساءُ { َملُ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قَ ْوِمِه ِإنَّا َلنَ َراَك ِفي َسَفاَهٍة قَاَل الْ } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

َفاَهة في اللغة . إنَّا لَنَ َراَك ِفي َجَهاَلةٍ : الذين َكَفُروا منهم  ُة اْلُحْلم َوالرَّأيِ : والسَّ ِوِإنَّا } : َوقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ِخفَّ
قَاَل يَاقَ ْوِم لَْيَس ِبي } ؛ يعني إنَّهم َكذبُوُه في دعَوى الرسالِة ونزول العذاب بهم ، { َن اْلَكاِذِبيَن َلَنظُنَُّك مِ 

ِكنطي َرُسوٌل مطن رَّبط اْلَعاَلِميَن } ؛ أي لبَس بي جهالٌة ، { َسَفاَهٌة  ؛ إليكم فيما يَْأُمرُكم به من عبادتِه { َوََ
َفَهاِء ؛ أل ََّ ُهوداً عليه السالم وفي اآليِة موضُع . وتوحيده أَدٍب ِلُخُلٍق َوتَ َعلٍُّم ِمَن اهلِل ُحْسُن َجَواب السُّ

ْيِح ، وكذلَك اقْ َتَصَر َعَلى َدْفِع َما َنَسُبوُه إَلْيِه بنَ ْفِي َما قَالُوُه فَ َقْط ، َوَلْم يُ َقابْلُهْم بَشْيٍء ِمَن اْلَكاَلِم اْلَقب
 .لَْيَس بي َضالَلَةٌ : م ؛ فقال فَ َعَلُه نُوُح عليه السال
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ِت رَبطي َوَأنَا َلُكْم نَاِصٌح َأِميٌن   ( 16)ُأبَ لطُغُكْم ِرَساََ

 
أي أدعوكم { نَاِصٌح } وقولِه . ؛ على التوبةِ { أُبَ لطُغُكْم ِرَساَِت رَبطي َوَأنَاْ َلُكْم نَاِصٌح َأِميٌن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .وقد كنُت فيكم قَ ْبَل اليوِم أِمْيناً ، فكيَف تَ تَِّهُمونَِني اليومَ  إلى التَّوبِة ،
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 ِمْن بَ ْعِد قَ ْوِم نُوٍح َأَوَعِجْبُتْم َأ َْ َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبطُكْم َعَلى رَُجٍل ِمْنُكْم ِليُ ْنِذرَُكْم َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاءَ 
َء اللَِّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحو ََ َوزَادَُكْم ِفي اْلَخْلِق   ( 16)َبْسَطًة فَاذُْكُروا آََ

 
م تفسيُره{ َأَو َعِجْبُتْم َأ َ َجآءَُكْم ِذْكٌر مطن رَّبطُكْم َعَلى رَُجٍل مطنُكْم ِليُنِذرَُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قَ ْولُهُ . ؛ قد تقدَّ

؛ أي َواذُْكُروا هذه النطعمَة العظيمَة بأ َ أْورََثُكُم { آَء ِمن بَ ْعِد قَ ْوِم نُوٍح َواذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفَ } : تَ َعاَلى 
 .األرَض بعَد هالِك قوم نُوحٍ 

َفِة على غيِر لفظ الِوْحَدا َِ ؛ أل َ َلْفَظهُ يقتضي أ َ ُيجمَع على َخالَِئَف كما يقاُل : واْلُخَلَفاُء  : َجْمُع اْلَخِلي ْ
َفةٌ َوَصَحاِئفُ  َّ أنه مثل َظرِْيٌف وُظَرفَاءُ  َصِحي ْ ؛ أي فضيلًة { َوزَادَُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْصَطًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . إ

َُْولُُهْم ِماَئُة ِذرَاٍع ، وَأْقَصُرُهْم ُستُّو ََ ِذرَاعاً : )في الطُّوِل ، قال ابُن عبَّاس  َكا ََ رَأُس : )وقال َوَهُب (. أ
بَاُع وََكذِلَك َمَناِخُرُهمْ أَحِدِهْم َكاْلُقبَِّة ا َها السط } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. ْلَعِظْيمِة ، وََكا ََ َعْيُن أَحِدِهْم يُ َفرطُخ ِفي ْ
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؛ أي لَِتْظَفُروا { َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحو ََ } ؛ أي نَِعَم اهلِل عليكم واعملوا بما تقتضيِه ِنَعُمُه ، { فَاذُْكُروْا َءاآلَء اللَِّه 
 .ِة والبقاءبالنَّجا

(0/0) 

 
 

 ( 60)َن الصَّاِدِقيَن قَاُلوا َأِجْئتَ َنا ِلنَ ْعُبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكا ََ يَ ْعُبُد آبَاُؤنَا فَْأتَِنا ِبَما َتِعُدنَا ِإ َْ ُكْنَت مِ 

 
يَا ُهوُد ؛ أتَْأُمُرنَا أ َ : ؛ أي قالوا { ا ََ يَ ْعُبُد آبَاُؤنَا قَالُوْا َأِجْئتَ َنا لِنَ ْعُبَد اللََّه َوْحَدهُ َوَنَذَر َما كَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُرَك َما َكا ََ يَ ْعُبُد آبَاُؤنَا من اآلِلَهِة ، فقال َلهم  اً واحداً ، ونَ ت ْ ّْ إ َْ لم تفعُلوا ما آمرُكم به أتاكُم : نَ ْعُبَد َرّب
ًْ { ِإ َ ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن } : العذاُب ، قالوا  ُف ؛ أنََّك { فَْأتَِنا ِبَما َتِعُدنَآ } نَا من العذاب ، ؛ أي ُتخوط

 .رسوٌل من عنِد اهلل
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ْيُتُموَها َأنْ ُتْم َوآبَاؤُ  ُكْم َما نَ زََّل اللَّهُ قَاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم ِمْن رَبطُكْم رِْجٌس َوَغَضٌب َأُتَجاِدلُونَِني ِفي َأْسَماٍء َسمَّ
 ( 66)فَانْ َتِظُروا ِإنطي َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظرِيَن ِبَها ِمْن ُسْلطَا ٍَ 

 
؛ أي قد َوَجَب عليكم من رَبُكْم عذاٌب { قَاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم مطن رَّبطُكْم رِْجٌس َوَغَضٌب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْيُتُموَهآ َأنْ ُتْم َوآبَآؤُكُم َأُتَجا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . وَسَخٌط َوالرطْجُس َوالرطْجُز بمعنى واحدٍ  { ِدلُونَِني ِفي َأْسَمآٍء َسمَّ
؛ أي في { مَّا نَ زََّل اللَُّه ِبَها ِمن ُسْلطَا ٍَ } ؛ أي ُتَخاِصُمونَِني في آِلَهتُكم وأنتم صنعُتموها بأيديكم ، 

؛ أ َْ يُ ْهِلَكُكُم اهللُ بعذاٍب { ُمْنَتِظرِيَن ِإنطي َمَعُكْم مطَن الْ } ؛ ُحصوَل العذاب بكم ، { فَانْ َتِظُروْا } عبادِتها ، 
 .ِمن عندهِ 

(0/0) 

 
 

بُوا ِبآيَاتِنَا َوَما َكانُوا ُمْؤمِ  نَاُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوَقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّ  ( 66)ِنيَن فََأْنَجي ْ
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َناُه َوالَِّذيَن } : قولُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي َخلَّْصنَاُه من العذاب والذيَن معه بِنْعَمٍة منَّا { َمَعُه ِبَرْحَمٍة مطنَّا فَأَنَجي ْ

بُوْا بِآيَاتَِنا } عليهم ؛ وأَمْرناُهم بالخروِج من بَ ْيَن الُكفَّار قبَل إنزاِل العذاب عليهم ؛  َوَقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّ
أي ما { َوَما َكانُوْا ُمْؤِمِنيَن } : قَ ْولُهُ تَ َعاَلى . ِقْيِم ، فما بَِقَي منهم أحدٌ ؛ أي اْسَتْأَصْلَناُهْم بالريطِح اْلعَ { 

َّ وكا َ في ِعْلِمِه أنُه لو لم يُ ْهِلْكُهْم ما كانوا مؤمنينَ   .أْهَلَكُهُم اهللُ إ
يُّ وغيره من المفسرين : فصٌل  دط كا ََ مساكُنهم   أ ََّ َعاداً : )وكانت قصة عاد وإهالكهم على ما ذكره السُّ

َرا ََ ، ما بين ُعَما ََ إلى : اليمَن ، وكا َ مساكُنهم األَساف ؛ وهي رماٌل يقال َلها  َرْمُل َعاِلٍج َوَدْهَما ََ َونِي ْ
وقَ َهُروا أهَلها بقوَّتِهم التي أعطاُهم اهللُ إيَّاها ، وكانوا يعدبو ََ . َحْضَرَمْوَت ، وكانوا قد َفَشوا في األرضضِ 

 .األوثا ََ 
فَ بَ َعَث اهللُ إليهم ُهوداً نَبيّاً عليه السالم ِمن أوَسِطهم في النََّسب ، وأفَضِلهم في اْلَحَسب ، فأَمَرهم أ َ 

ُدوا اهللَ َو يعبُدوا غيَرُه ، وأ َ َيُكفُّوا عن ظُْلِم الناِس ، فََأبُوا عليِه وَكذبُوُه وقالوا  ًة؟: يُ َوحط ! َمْن أَشدُّ ِمنَّا قُ وَّ
ا في األرِض وَبَطُشوا َبْطَشَة الجبَّاريَن ، فلما فَ َعُلوا ذلك أْمَسَك اهللُ عنهُم اْلَمَطَر ثاَلَث سنين حتى وَتَجبَّرو 

 .َجِهَدُهْم ذلك
َة ُمْسِلُمُهْم وكاِفُرهم  وكا َ الناُس في ذلَك الزََّما َِ إذا أْنِزَل بهم َباَلاٌء َوَجَهٌد َمَضوا إلى البيِت الحرام بَمكَّ

َة َحَرَسَها اهللُ ، َعارفاً بُحْرَمِتَهاوسألُوا ا وكا َ أهُل . هلل اْلَفَرَج ، وكلُّ الناس ُمْسِلُمُهْم وكاِفُرهم ُمَعّظماً ِلَمكَّ
ََوِد ْبِن َساِم ْبِن نُوٍح ، وكا َ رئيُس العماليِق يومئٍذ بمكة رَُجالً  َة يومئذ اْلَعَمالِْيَق ، أبوُهم ِعْمِلْيُق ْبُن  مكَّ

 .ُمَعاوَيةُ ْبُن َبْكٍر ، وكانت أمُّهُ من َعادٍ  :يقال لُه 
ا ُقِحَط المطُر من َعاٍد وَجِهُدوا ؛ قالوا  َة َيْسَتْسِقي ، فَ بَ َعُثوا ِقيَل بن عنز ، : فلمَّ ُزوا منكم َوْفداً إلى َمكَّ َجهط

َة ، ولَُقيَم بن عزال في سبعيَن رَُجالً ، فلما َقِدُموا مكَة نزلوا على ُمَعاوَيَة بِن ب كٍر وهو في خارج مكَّ
فأنزَلهم وأكرَمهم ، وكانُوا أخواَلُه وأصهاَرهُ ، فأقاُموا عنَدُه َشْهراً يشربو ََ اْلَخْمَر وتغنطيهم اْلَجَراَدتَا َِ ؛ وهما 

 .َقيَنتا َ لمعاويةَ 
ثُو ََ من الَباَلِء الذي أصابهم ؛ ُشقَّ  ُُوُل مقاِمهم وقد بعثَ ُهم قوُمهم يتَ َغوَّ : ذلك عليِه فقال  فلما رأى 

ِء مقيمو ََ عنِدي وهم َضْيِفي ، واهلِل َ أدري ما أصنُع بهم ، أْسَتِحي أ َ آُمَرهم  إْخَواني وأْصَهاري وهَؤ
بالخروِج إلى حاجحتهم ، فَ َيظُنُّو ََ أ َ ذلك لضيق مكانِهم عنده ، وقد َهَلَك قوُمهم من وارئهم َجْهداً 

ُقْل ِشْعراً ِلنُ غَّن طْيِهْم بِه َ يدرو ََ َمن قاَلُه ، لعلَّ ذلك : ْيِه الجرادتين ؟ فقالَتا وَعَطشاً ، َفَشكا ذلَك إلى ِقيَنت َ 
َنا َغَماَمافَ َيْسِقي أْرَض َعاٍد إ ََّ َعاداً : معاويُة : فقاَل . ُيْخرُِجهم َنْم َلَعلَّ اهللَ َيْسِقي ْ أَ يا ِقْيَل َوْيَحَك ُقْم فَ َهي ْ

َر َوََ اْلُغاَلَماَوَقْد َكاَنْت  َقْد أْمسوا ََ يَبيُنو ََ  ْيَخ اْلَكبي ْ ِدْيِد فَ َلْيَس نَ ْرُجو بِه الشط اْلَكاَلَماِمْن اْلَعَطِش الشَّ
َلُكْم التَّ  َْ ِنَساُؤُهْم بَخْيٍر فَ َقْد أْمَسْت ِنَساُؤُهْم أيَاَمىوَأنْ ُتْم َها ُهَنا ِفْيَما اْشتَ َهْيُتْم نَ َهارَُكْم َوَلي ْ ْفدُُكْم َماَمافَ ُقبَح َو

 ِمْن َوْفِد قَ ْوِم َوََ لُُقوا التطِحيََّة والسَّاَلَما
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ُرُه َقْد َجاَءْتُكْم بَ ي طنَ  ٌة ِمْن رَبطُكْم َهِذِه نَاَقةُ َوِإَلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ
 ( 66)َذُروَها تَْأُكْل ِفي َأْرِض اللَِّه َوََ َتَمسُّوَها ِبُسوٍء فَ يَْأُخذَُكْم َعَذاٌب َألِيٌم اللَِّه َلُكْم آيًَة فَ 

 
ُرُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وأرسلَنا إَلى { َوِإَلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلحاً قَاَل يَاقَ ْوِم اْعُبُدوْا اللََّه َما َلُكْم مطْن ِإلَ اٍه َغي ْ

ُموُد . أَخاُهْم َصاِلحاً في النََّسب َثُمودَ  َْ ٍْ : وَث وا بهذا اَسِم ألنَّهم كانوا على َعْيِن َلِة ؛ ُسمُّ اْسٌم لِْلَقِبي ْ
وَثُموُد في كتاب اهلل . الماُء القليلُ : قليلِة الماء ، وموضُعهم باْلِحْجِر بين الشَّاِم والمديَنِة ، والثَّْمُد 

[ 16: هود ]{َأََ ِإ ََّ َثُموَد َكفُروْا رَب َُّهْم َأََ بُ ْعداً لطَثُموَد } :  تَ َعاَلى مصروٌف وغيُر مصروٍف ، قَاَل اهللُ 
ٌر ، وَمن لم َيْصرِْفهُ  َي به مذكَّ راً ُسمط  َفَصَرَف األوَّل دو ََ الثاِني ، فَمن َصَرَفُه جعَلُه اْسماً للَحيط ؛ فيكو َُ ُمذكَّ

 .جعله اْسماً للقبيلةِ 
َوقَ ْولُهُ . ؛ أي دَلٌة فاِصَلٌة بيَن الحقط والباُِل من ربكم{ َقْد َجآَءْتُكْم بَ ي طَنٌة مطن رَّبطُكْم } : َلى قَ ْوُلُه تَ َعا

أتَاُهْم َصاِلُح عليه السالم : )قال ابُن عبَّاس . ؛ إشارٌة إلى نَاَقٍة بَعْيِنها{ َه اِذِه نَاَقُة اللَِّه َلُكْم آَيًة } : تَ َعاَلى 
فَ َلْم  ِمَن الصَّْخَرِة اْلَمْلَساَء بَمْسَأَلِتِهْم ، فَ َتَحرََّكِت الصَّْخَرةُ بُدَعاِئِه ، فَاْنَصَدَعْت َعْن نَاَقٍة َعْشَراَء ، بَناَقةٍ 

} : َلى قَ ْولُُه تَ َعا. أخرَج اهللُ من الصخرِة ناقًة ، َخْلَفَها َسْقبُ َها الَِّذي َوَلَدْتهُ : وفي بعِض الرطواياِت (. يُ ْؤِمُنواْ 
ُدوا ربَّكم{ َلُكْم آيًَة  ِتي ، فتعتبُروا وتوحط  .أي عالمٌة لِنُبُ وَّ

َوََ } ؛ أي دُعوها تَ ْرَتُع في أرِض اْلِحْجِر من الُعْشب ، { َفَذُروَها تَْأُكْل ِفي َأْرِض اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
وَها ِبُسوٍء   .؛ أي مْؤِلٍم إ َْ فعلُتم ذلك{ فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َألِيٌم }  ؛ أي بَقْتٍل أو َضْرٍب أو مكروٍه ،{ َتَمسُّ
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َأُكْم ِفي اأْلَْرِض تَ تَِّخُذو ََ ِمْن ُسُهوِلَها ُقُصورًا َوت َ  ْنِحُتو ََ اْلِجَباَل َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بَ ْعِد َعاٍد َوبَ وَّ
َء اللَِّه   ( 66)َوََ تَ ْعثَ ْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن بُ ُيوتًا فَاذُْكُروا آََ

 
أي َواذُْكُروا إِذ استخلَفكم في األرِض من بعِد { َواذُْكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفآَء ِمن بَ ْعِد َعاٍد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُنو ََ  {َوبَ وََّأُكْم ِفي اأَلْرِض تَ تَِّخُذو ََ ِمن ُسُهوِلَها ُقُصوراً } هالك َعاٍد ،  ؛ أي َوَأنْ َزَلُكْم في األرِض اْلِحْجَر تَ ب ْ
َتاءِ { َوتَ ْنِحُتو ََ اْلِجَباَل بُ ُيوتاً } في ُسهولها قصوراً في الَعيِص ،  ُُوِل الشط إنَّهم ِلُطوِل : َوِقْيَل . ؛ في 
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لَ  َْ كانت تَ ب ْ ُقوَف واألبنيَة . ى قبل فَ َناِء أعماِرهمأعماِرهم كانوا يحتاجو َ أ َ يَ ْنِحُتوا ِمن الجبال ؛ أل َ السُّ
؛ { َوََ تَ ْعثَ ْوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن } ؛ أي احفظُوا نَِعَم اهلِل عليكم ، { فَاذُْكُروْا آآلَء اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َعاِء إلى غيِر عبادِة اهلل تعالى  .أي َو تَ ْعَمُلوا في األرِض بالمعاصي والدُّ
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ُهْم َأتَ ْعَلُمو ََ َأ ََّ َصاِلًحا ُمْرَسٌل مِ  قَاَل اْلَمَلُ  ْن رَبطِه الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا ِمْن قَ ْوِمِه لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِلَمْن آَمَن ِمن ْ
 ( 66)قَاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنو ََ 

 
؛ أي قال األشراُف الرُّؤساءُ منهم الذيَن تَ َعظَُّموا { قَ ْوِمِه  قَاَل اْلَملُ الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروْا ِمن} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُهْم َأتَ ْعَلُمو ََ َأ ََّ َصاِلحاً مُّْرَسٌل مطن رَّبطِه } عن اإلْيما َ به  لِلَّذيَن اْسُتْضِعُفوا { لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوْا ِلَمْن آَمَن ِمن ْ
 ٌل إليكم ِمْن رَِبِه؟أتْعَلُمو ََ أ ََّ َصاِلًحا ُمْرسَ : ِمَن المؤمنين 

. اَْسِتْكَباُر ؛ وهو رفُع الن َّْفِس فوَق َقْدِرَها وُجُحوُد الحقط : وفي هذا ذمٌّ للكفاريَن من وجهين ؛ أحُدهما 
ْضَعُفوا َمن كا َ َيِجُب أ َْ يُ َعظطُموهُ َويُ َبجطُلوهُ : و اآلخُر  َْ ؛ أي قَ ْوُل قوِم صالٍح { قَاُلوْا } وفي ؛ . أنَّهم اْس

؛ َمْدٌح َلهم حيث ثَ َبُتوا على الحقط ، وأظهروُه مع َضْعِفِهْم من مقاومِة { ِإنَّا ِبَمآ ُأْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنو ََ } : 
 .الكفَّار
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 ( 61)قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا ِإنَّا بِالَِّذي آَمْنُتْم ِبِه َكاِفُرو ََ 

 
؛ أي قال رؤساُؤهم الذين تَعظَُّموا عن { اْسَتْكبَ ُروْا ِإنَّا بِالَِّذي آَمنُتْم ِبِه َكاِفُرو ََ  قَاَل الَِّذينَ } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

قْ ُتْم بِه من رسالتِه َجاِحُدو ََ : اإلْيما َ بصالٍح عليه السالم   .إنَّا بالَِّذي َصدَّ

(0/0) 

 
 

 ( 66)ا َصاِلُح اْئِتَنا ِبَما َتِعُدنَا ِإ َْ ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِليَن فَ َعَقُروا النَّاَقَة َوَعتَ ْوا َعْن َأْمِر رَبطِهْم َوقَاُلوا يَ 
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فَ َعَقُروا النَّاَقَة التي جعل اهلل َلهم آيًة ودَلًة : ؛ معناه { فَ َعَقُروْا النَّاَقَة َوَعتَ ْوْا َعْن َأْمِر رَبطِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِة نَبيطِهْم ، وقد كا َ صال َهِذِه نَاَقُة اهلِل َلُكْم آيًَة فَذرُوَها تَْأُكْل ِفي أْرِض : )ُح عليه السالم قال َلهم على نُ بُ وَّ
وَها بُسوءٍ  ْفِصْيِل ، كما يقاُل (. اهلِل َوََ َتَمسُّ َْ ّْ  .بَ ْيُت اهللِ : وإنَّما أضاَفها إلى اهلِل على التَّْخِصْيِص والّت

ْكِوْيِن من غير اجتماِع ذَكٍر وُأنْ َثى ولم َتُكْن في ُصْلٍب َو رَِحٍم ، ُأضيفت إلى اهلِل بأنَّها كانت بالتَّ : َوِقْيَل 
{ َوَعتَ ْوْا َعْن َأْمِر رَبطِهْم } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى . ُنِصَب على الحال( آيَةً : )قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ولم لِْلَخْلِق فيها َسْعيٌ 

؛ بِه من العذاب على قَ ْتِل النَّاَقِة { الُوْا يَاَصاِلُح اْئِتَنا ِبَما َتِعُدنَآ َوقَ } . أي َتَجاَوزُوا اْلَحدَّ في الكفِر والفساد
 .{ِإ َ ُكنَت ِمَن اْلُمْرَسِليَن } ، 
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 ( 66)فََأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوا ِفي َداِرِهْم َجاِثِميَن 

 
أخذْتهم الزَّْلَزَلُة ُثمَّ َصْيَحُة ِجْبرِْيَل عليه السالم كما قَاَل اهللُ ؛ أي { فََأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِهَي اَْحِتَراُق ؛ أي اْحتَ َرُقوا ، : والصَّاِعَقُة [. 66: فصلت ]{فََأَخَذتْ ُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهو َِ } : تَ َعاَلى 
. اْلبُ ُروُك َعَلى الرَُّكب: واْلُجثُوُم . َن قد َهَمُدوا َرَماداً ُجُثوماً ؛ أي َمْيِتيْ { فََأْصَبُحوْا ِفي َدارِِهْم َجاِثِميَن } 

 .معنى الصَّْيحِة والصاعقِة واحٌد ، فإ َ الصاعقَة اسٌم لما ُيْصَعُقو ََ بِه ؛ أي يَموتُو ََ : َوِقْيَل 
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ُهْم َوقَاَل يَا قَ ْوِم لََقْد َأبْ َلْغُتُكْم ِرَساَلَة رَ   ( 66)بطي َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكْن ََ ُتِحبُّو ََ النَّاِصِحيَن فَ تَ َولَّى َعن ْ

 
ُهْم َوقَاَل يَاقَ ْوِم َلَقْد َأبْ َلْغُتُكْم ِرَساَلَة رَبطي َوَنَصْحُت َلُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  فأعرَض : ؛ معناه { فَ تَ َولَّى َعن ْ

يَا قَ ْوِم َلَقْد أبْ َلْغُتُكْم رَساَلَة رَبي : يأتيهم وقال  صالُح عنهم حين َعَقُروا الناَقَة ، وعرَف أ ََّ العذابَ 
َّ ُتِحبُّو ََ النَّاِصِحيَن } َوَنَصْحُت َلُكْم في أداِء الرطسالِة إليُكم ،   .؛ أي َمْن يَ ْنَصُح َلُكمْ { َوَلِكن 

ِماَئةٌ َوَعْشَرٌة ؛ َح َّى إذا َفَصَل ِمْن ِعْنِدِهْم  َفَخَرَج َصاِلُح َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْؤِمِنْيَن ؛ َوُهمْ : )قال ابُن عبَّاس 
عاً ، فَ َعَرَف أ ََّ اْلَقْوَم َقْد َهَلُكوْا ، وََكا ََ َعَدُدُهْم  ُِ َخا ََ َسا أْلفاً َوُهَو يَ ْبِكي ، اْلتَ َفَت َخْلَفُه فَ َرأى الدُّ

ا َهَلُكوا رََجَع َصاِلُح َوَمْن آَمَن َمعَ . َوَخْمَسِماَئةٍ  َهافَ َلمَّ  (.ُه ، َفَسَكُنوا ِديَاَرُهْم َحتَّى تَ َواَلُدوا َوَماُتوا ِفي ْ
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ُهْم َوقَاَل يَاقَ ْوِم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى : فإ َ ِقْيَل  فََأْصَبُحوْا ِفي َدارِِهْم َجاِثِميَن } : عطٌف على قوله { فَ تَ َولَّى َعن ْ
ُهْم } : إ ََّ الفاَء في قوله : ْيَل ؛ فكيف تكو َُ الصَّْيَحُة بعد هالِكهم ؟ قِ [ 66: األعراف ]{ { فَ تَ َولَّى َعن ْ

َة في  ْعِقْيب واإلخبار َ ِلتَ َراُدِف الحاِل ، وهذا راجٌع إلى حاِل َعْقِرِهْم الناقَة ، لكنَّ اهلل ساَق الِقصَّ للت َّ
ل العذاب بهم أمرِهم إلى آخرها ، ثم َعَطَف على ذلَك ما فعَلُه صاِلُح للكشِف عن ُعْذرِه في مسألِة إنزا

وجواُب إخوانِه َ َيْمنُع أ ََّ صاِلحاً قاَل هذا القوَل بعد هالِك . بعَد َكثْ َرِة ُنْصِحِه َلهم وإصرارهم على فعلهم
 .القوِم ِليَ ْعَتبَر بذلَك َمن كا ََ معهُ من المؤمنينَ 

يُّ وغيرهُ : َفْصٌل  دط ا هلكت َعمَّ : )وقصَُّتهم ما حكاُه السُّ َرْت َثُموُد بعَدها ، واسُتْخِلُفوا في أ ََّ عاداً َلمَّ
األرِض ، فَ َنزُلوا فيها وَكثُ ُروا ، وكانوا في َسَعٍة من عيِشهم ، فَ َعَتوا على اهلِل ، وأفَسُدوا في األرِض وَعَبُدوا 

َمَط وََكبَر َو غيَر اهلِل ، فبعَث اهللُ إليهم صاِلحاً من أْوَسِطِهْم َنَسًب ، فدعاُهم إلى اهلِل َعزَّ َوَجلَّ حتى شَ 
 .يَ ْتبَ ُعُه منهم إَ قليٌل مستضعفو ََ 

عاء والتَّخويِف سألوه أ َْ يُرِيَ ُهْم آيًة تكو َُ ِمْصَداقاً لقولِه ، فقال َلهم  أيُّ آيٍة : فلما أَلحَّ عليهم في الدُّ
ن هذه الصَّْخرِة ناقًة أْخِرْج لنا م: تريدو َ ؟ فأشارُوا له إلى صخرٍة منفردة من ناحية اْلِحْجِر ، وقالوا لُه 

قناكَ   .َجْوفَاَء َعْشَراَء ، فإ َْ فَ َعْلَت آَمنَّا بَك وصدَّ
َضِت الصخرةُ  فأخذ عليهم صاِلُح عليه السالم المواثيَق ، فَ َفَعُلوا ، فصلَّى رَكعتين وَدَعا رَبَُّه ، فَ َتَمخَّ

َض النَُّتوِج بولِدها ، ثم َتَحرََّكْت وانصدَعْت عن ناقةِ  َعْشَراَء َجْوفَاَء ، كما َوَصُفوا وهم ينظرو َ ، ثم  َتَمخُّ
ا خرجت الناقُة قال َلهم صاِلُح  هذه ناقٌة لها ِشْرٌب ولكم ِشْرٌب : نَ َتَجْت سقياَء ِمثْ َلَها في اْلِعَظِم ، فلمَّ

 .يَ ْوٍم معلومٍ 
َجَر وتشرُب الماَء ، فك انت َتِرُد الماَء ِغبّاً ، فإذا  فمكَثِت الناقةُ ومعها َسقُبها في أرِض ثمود ترَعى الشَّ

ُر النَّاَقِة ، فما ترفُعها حتى قد َشرَِبْت كلَّ ما فيها ، َ تدُع  كا َ يوُمها وضعت رأَسها في بئٍر يقال لها بئ ْ
َفِحُج َلهم ، فيحلبو ََ ما شاُءوا من لََبِنَها ، فيشربو َ  َفِشُج كما تَ ن ْ قطرًة واحدة ، ثم ترفُع رأَسها فَ تَ ن ْ

خِ  ُرو َ ، وَيْملُو ََ آنَِيتَ ُهْم كلَّها ، ثم تصدُر من على الَفجط الذي وردت منه ؛ ألنَّها َ تعد أ َ تصدَر من ويدَّ
 .ماٍء ترُد لضيقة
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ًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه َأتَْأتُو ََ اْلَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِميَن   ( 60)َولُُو

 
اً ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه َأتَْأتُو ََ اْلَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد مطن اْلَعاَلِميَن } : تَ َعاَلى قَ ْوُلُه  : ؛ معناه { َولُُو

اً إْذ قَاَل ِلَقْوِمِه  يطَئَة ؛ وهي إتيا َُ الذُُّكور في األْدبَار: وأْرَسْلَنا لُُو يطَئةُ اْلَعِظْيَمةُ السَّ : والَفاِحَشةُ . أتَْأتُو ََ السَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 .أي لم يفَعْلها أحُد قبَلكم{ َما َسبَ َقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد مطن اْلَعاَلِميَن } : َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . اْلُقْبحِ 
ُهَما  َعَها أْهُل أوَُّل َما َعِمُلوا َعَمَلُهُم اْلَخبْيَث أ َْ َخِصَبْت باَلُدُهْم فَانْ َتجَ : )قال ابُن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن ْ

ا  اْلبُ ْلَدا َِ ، فَ َتمثََّل َلُهْم إبِْلْيُس ِفي ُصورَِة َشابٍّ ، ثُمَّ َدَعا إَلى ُدبُرِِه فَ ُنِكَح ، فَ َعبثُوا بذِلَك اْلَعمَ  ِل َزَماناً ، فَلمَّ
ْت إَلى رَبَها ، َفسَ  َماُء فَ َعجَّ ِت اأَلْرُض إَلى رَبَها ، َفَسِمَعِت السَّ ِمَع اْلَعْرُش فَ َعجَّ إَلى رَِبِه ، َكثُ َر ِفْيِهْم َعجَّ

َماَء أ َْ َتحِصبَ ُهْم ، َواأَلْرَض أ َْ َتْخِسَف بِهمْ   (.فََأَمَر اهللُ السَّ
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 ( 66)ِإنَُّكْم َلَتْأتُو ََ الرطَجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدو َِ النطَساِء َبْل َأنْ ُتْم قَ ْوٌم ُمْسرِفُو ََ 

 
؛ أي إنَُّكْم َلتَْأتُو ََ الرطَجاَل في أدبارهم { ْم َلتَأْتُو ََ الرطَجاَل َشْهَوًة مطن ُدو َِ النطَسآِء ِإنَّكُ } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

؛ أي ُم َتَجاِوزُو ََ عن { َبْل َأنْ ُتْم قَ ْوٌم مُّْسرِفُو ََ } َشْهَوًة ، وتتركو َ إتْ َيا ََ النطَساِء التي أبَاَح اهللٌُْ لكم ، 
 .الحالِل إلى الحرام
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 ( 66)َوَما َكا ََ َجَواَب قَ ْوِمِه ِإََّ َأ َْ قَاُلوا َأْخرُِجوُهْم ِمْن قَ ْريَِتُكْم ِإن َُّهْم أُنَاٌس يَ َتَطهَُّرو ََ 

 
َّ َأ َ قَاُلوْا َأْخرُِجوُهْم مطن قَ ْريَِتُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قَاُلوا  أي َما َكا ََ َجَوابُهم إذ{ َوَما َكا ََ َجَواَب قَ ْوِمِه ِإ

اً وَمن آَمَن معُه ِمْن بلدِكم ، : َلهم ذلك ، إَ أ َْ قَاُلوا ؛ أي قال بعُضهم لبعٍض  ِإن َُّهْم أُنَاٌس } أْخرُِجوا لُُو
ُرو ََ  رُونَ َنا{ يَ َتَطهَّ ي المدينَة قريةً . أي يَ تَ نَ زَُّهو ََ عن ِفْعِلَنا وثُ َقذط  .والعرُب ُتَسمط
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نَاُه َوَأْهَلُه ِإََّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن   ( 66)فََأْنَجي ْ

 
َّ اْمَرَأَتُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َناُه َوَأْهَلُه ِإ هم : وأهُل الرَُّجِل . ؛ أي َخلَّْصَناُه وابْ َنتَ ْيِه زعوراء وريئياء{ فَأَنَجي ْ
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َّ اْمَرَأَتُه } : ْوُلُه اْلُمْخَتُصو ََ به اختصاَص القرابِة ، وق َ  َّ َزْوجَتُه كانت على ديِنهم ، وقَ ْولُُه تَ َعاَلى { ِإ : أي إ
َراِء ؛ َغبَ َرْت ِفْيَمْن َغبَ رَ { َكاَنْت ِمَن اْلغَاِبرِيَن }  بقيت في العذاب ولم : ومعناهُ . ؛ أي ِمن الباقيَن في اْلَغب ْ

 .اتذَهْب معُه ، فهلَكْت مع القوِم فيَمن هلُكو 
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 ( 66)َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطًرا فَاْنُظْر َكْيَف َكا ََ َعاِقَبُة اْلُمْجرِِميَن 

 
ُأْمِطَرِت : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم مََّطراً فَاْنُظْر َكْيَف َكا ََ َعاِقَبةُ اْلُمْجِرِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 اهللُ ُمَساِفِرِهْم َوَعَلى الَِّذْيَن َلْم َيُكونُوا َمَعُهْم باْلَمِديَنِة َحتَّى َهَلُكوْا ، فََأمَّا اْلَمِديْ َنُة فَ َقْد َجَعلَ اْلِحَجارَُة َعَلى 
 .ُأْمِطُروا أوًََّ بالحجارِة ، ثم ُخِسَفْت بهم األرضُ : ويقاُل (. َعاِليَ َها َساِفَلَها

أْمَطَرْت باأللِف ؛ : يقاُل لكلط شيٍء من العذاب : ؛ قال بعُضهم { ْرنَا َوَأْمطَ } : وأما األَِلُف في قولِه 
فَاْنُظْر َكْيَف َكا ََ َعاِقَبُة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . أْمَطَرْت َوَمَطَرْت بمعنى واحدٍ : وقاَل بعُضهم . َمَطَرتْ : وللرَّحمِة 

بين كيَف فَ َعْلَنا بهمأي فَاْنُظْر َمن مَعَك في آخِر أمِر الكف{ اْلُمْجِرِميَن   .ارين المكذط
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ُرُه َقْد َجاَءْتُكْم بَ ي ط  َنٌة ِمْن رَبطُكْم فََأْوفُوا َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ
ٌر َلُكْم ِإ َْ  اْلَكْيَل َواْلِميَزا ََ َوََ تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشيَ  اَءُهْم َوََ تُ ْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها َذِلُكْم َخي ْ

 ( 66)ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 

 
ُرُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ولقد : ؛ معناهُ { َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً قَاَل يَاقَ ْوِم اْعُبُدوْا اللََّه َما َلُكْم مطْن ِإلَ اٍه َغي ْ

َكا ََ ُشَعْيٌب أْفَضَلُهْم َنَسباً ؛ َوأْصَدقَ ُهْم َحِدْيثاً ؛ : )قال الضَّحاك . أرسلنا إَلى َمْدَيَن أَخاُهْم ُشَعْيباً 
وأما َمْدَيَن ؛ فإنه َمْدَيُن . إنُه َبَكى من ِخْشَيِة اهلِل حتى ذهَب بصرُه وصار أعَمى: يقال ( َوأْحَسنَ ُهْم َوْجهاً 

خليُل اهلِل ، تزوََّج رئْ َياَء بنِت ُلوٍط ؛ فولَدْت لُه وَكثُ َر نسلُه ، فصاَرت َمْدَيَن مدينُتهم أو بُن إبراهيَم 
 .قبيلُتهم

ِتي ، { َقْد َجآَءْتُكْم بَ ي طَنٌة مطن رَّبطُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  فََأْوفُوْا اْلَكْيَل } ؛ أي برها ٌَ ودَلة من ربكم على نُ بُ وَّ
؛ { َوََ تَ ْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياَءُهْم } ، أي أدُّوا حقوَق الناِس بالمكيال والميزا َِ على التَّماِم ، {  ََ َواْلِميَزا
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ُقُصوا شيئاً من ُحُقوِقِهْم ،  َ تَ ن ْ أي َ تَ ْعُلوا فيه بالمعاِصي { َوََ تُ ْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها } أي َو
 .يَّاُها باْلَمَحاِسنِ بعَد إصالِح اهلل إ

ٌر لَُّكْم } َ َتْظِلُموا الناَس في األرِض بعَد أ َْ َمنَّ اهللُ فيها بالَعْدِل ، : معناهُ : َوِقْيَل  ؛ أي { ذاِلُكْم َخي ْ
ِقْيَن باهلِل ورُسول{ ِإ َ ُكنُتْم مُّْؤِمِنيَن } إيفاءُ الحقوِق وترُك الفساِد في األرِض خيٌر لكم ،  وقد  . هِ ؛ أي ُمَصدط

ِتِه ، كما قاَل تعالى  إَ أنَّها { َقْد َجآَءْتُكْم بَ ي طَنةٌ مطن رَّبطُكْم } : كا ََ لشعيٍب عليه السالم آيٌة َتُدلُّ على نُ بُ وَّ
 .مذكورًة في الُقْرآ َِ " لَْيَسْت " لم ُتْذَكْر في الُقْرآ َِ كما أ ََّ أكثَر معجزاِت نَبي طَنا صلى اهلل عليه وسلم 
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ُغونَ َها ِعَوًجا َواذُْكرُ  و ََ َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن ِبِه َوتَ ب ْ وا ِإْذ ُكْنُتْم قَِلياًل َوََ تَ ْقُعُدوا ِبُكلط ِصَراٍط تُوِعُدو ََ َوَتُصدُّ
 ( 61)َفَكث َّرَُكْم َواْنُظُروا َكْيَف َكا ََ َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن 

 
و ََ َعن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن ِبِه َوََ تَ قْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ََ تَ ْقُعُدوا { ُعُدوْا ِبُكلط ِصَراٍط ُتوِعُدو ََ َوَتُصدُّ

اعته َمْن آَمَن باهلِل ، وذلك أنُّهم كانوا ُيَخوطفُو ََ بالَقْتِل كلَّ  على ُريٍق ُتَخوطفُو ََ وَتْصرُِفو ََ عن ديِن اهلِل ُو
ُغونَ َها ِعَوجاً } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى .  َ بهمن قصَد ُشَعْيباً باإلْيما ً عِن { َوتَ ب ْ ؛ أي تطلبو ََ بها َغْيراً وزَْيغاً وُعُدَو

 .الحقط 
} ؛ أي احفظُوا ِنَعَم اهلِل عليكم إْذ ُكنُتْم قَِليالً في الَعَدِد { َواذُْكُروْا ِإْذ ُكْنُتْم قَِليالً َفَكث َّرَُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

جعلكم أغنياَء ذِوي قدرٍة بعد أ َ كنتم ضعفاَء : { َفَكث َّرَُكْم } معنى : َفَكث ََّر عددكم ، ويقال { رَُكْم َفَكث َّ 
 .فقراءَ 

ُروا كيَف كا َ آخُر أمِر َمن كا َ قبَلكم { َواْنُظُروْا َكْيَف َكا ََ َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ؛ أي تَ َفكَّ
 .إهالِك اهلِل تعالى َلهم ، وإنزاِل العذاب بهم ، فَ َتْحذرُوا من سلوِك مساِلكهم من الكفَّار في
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ُر َوِإ َْ َكا ََ َُائَِفٌة ِمْنُكْم آَمُنوا بِالَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِه َوَُائَِفٌة َلْم يُ ْؤِمُنوا فَاْصِبُروا َحتَّى َيْحُكَم اللَّ  نَ َنا َوُهَو َخي ْ هُ بَ ي ْ
 ( 66)اْلَحاِكِميَن 

 
َُآئَِفٌة مطنُكْم آَمُنوْا بِالَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِه َوَُآئَِفٌة لَّْم يْ ْؤِمُنوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوإ َْ َكا ََ : ؛ معناه { َوِإ َ َكا ََ 
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قُوا ،  قُوا بالَِّذي ُأْرِسْلُت بِه ، وجماعة َلْم يصدط نَ َنا فَاْصِبُروْا َحتَّى َيْحُكَم اللَّ } جماعة ِمْنُكْم صدَّ ؛ أي { ُه بَ ي ْ
ُر اْلَحاِكِميَن } حتَّى يقضَي اهللُ بين المؤمنيَن والكافرين ،  ؛ وهو أْعَدُل الَقاِضْيَن ؛ سيجِزي كلَّ { َوُهَو َخي ْ

 .فقَضى اهللُ بهالِك قوم شُعيبٍ . واحٍد من الفريقين ما َيْسَتِحقُُّه على عملِه في الدنيا واآلخرة

(0/0) 

 
 

 ََّ ِفي ِملَِّتَنا الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا ِمْن قَ ْوِمِه َلُنْخرَِجنََّك يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَ ْريَِتَنا َأْو َلتَ ُعودُ  قَاَل اْلَمَلُ 
 ( 66)قَاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكاِرِهيَن 

 
ِه َلُنْخرَِجنََّك ياُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعَك ِمن قَ ْريَِتَنآ َأْو قَاَل اْلَملُ الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروْا ِمن قَ ْومِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لَُنْخرَِجنََّك يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن : ؛ أي َقَل الَِّذيَن تَ َعظَُّموا عن اإلْيما َِ به { َلتَ ُعوُد ََّ ِفي ِملَِّتَنا 
َأَوَلْو ُكنَّا َكارِِهيَن } : ؛ ُشَعْيُب { قَاَل } . ، َو ندُعكم في أرِضنا على ُمخالفِتنا قَ ْريَِتَنا أْو لترجعنَّ إلى ِديننا

ْيُدنَ َنا في ملَِّتكم وتجبُرونَنا على ذلك وإ َْ كرِْهنا: ؛ معناه {  ِْ  .أُتُع
لم يكن في ِملَِّتهٍم َقْط ؛ وشعيُب عليه السالم { َأْو َلتَ ُعوُد ََّ ِفي ِملَِّتَنا } : كيَف قالُوا لشعيٍب : فإ َ ِقْيَل 

يجوُز أ َ يكو َ المراُد : أل ََّ األنبَياَء َعَلْيهُم السَّاَلُم َ يجوُز عليهم الكفُر في حاٍل من األحوال ؟ ِقْيَل 
ُموا أ ََّ . بهذا الخطاب قومُه الذين كانوا على ملَّتهم ؛ فَأدَخلوُه معهم في الخطاب ويحتمُل أنَّهم توهَّ

تِهِ  ُشعيباً كا َ على َّ في وقِت ما دعاُهم إلى نُ بُ وَّ  .ملَّتهم ؛ ألنَّهم لم يَ َروا منهُ المخالفَة َلهم إ
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َها َوَما َيُكو َُ َلنَ   ا َأ َْ نَ ُعوَد ِفيَها ِإََّ َأ َْ َقِد افْ تَ َريْ َنا َعَلى اللَِّه َكِذبًا ِإ َْ ُعْدنَا ِفي ِملَِّتُكْم بَ ْعَد ِإْذ َنجَّانَا اللَُّه ِمن ْ
نَ َنا َوبَ ْيَن  ْلَنا رَب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ ُر َيَشاَء اللَُّه رَب َُّنا َوِسَع رَب َُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعَلى اللَِّه تَ وَكَّ قَ ْوِمَنا بِاْلَحقط َوَأْنَت َخي ْ

 ( 66)اْلَفاِتِحيَن 

 
َها َقِد افْ تَ َريْ َنا َعَلى اللَِّه َكِذباً ِإ َْ ُعْدنَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َقِد اختَلْقَنا { ا ِفي ِملَِّتُكْم بَ ْعَد ِإْذ َنجَّانَا اللَُّه ِمن ْ

َها بالدَلة على بطالِنها  َعَلى اهلِل الَكِذَب فيما دعوناكم إليه إ َْ ُعْدنَا ِفي ِملَِّتُكْم بَ ْعَد إْذ خلََّصنا اهللُ ِمن ْ
َّ َأ َ َيَشآَء اللَُّه رَب َُّنا } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وتبيين الحقط لنا وقبولنا لهُ  ؛ قال { َوَما َيُكو َُ َلَنآ َأ َ ن َُّعوَد ِفيَهآ ِإ

َّ أ َ يكو َ في ِعْلِم اهلِل ومشيئته أ َ نعوَد فيها: معناهُ : بعُضهم   .ما نعوُد فيها إ
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َّ أ َ يشاَء اهللُ أ َ ُنْكَرَه عليها بالقتِل ، فَ ُنْظِهُر كلمةَ : معناُه : وقال بعُضهم  الكفِر مع ُمأنينة القلب  إ
؛ أي أحاَط رَب َُّنا بكلط شيٍء ِعْلُمُه ، فهو يعلُم ما هو { َوِسَع رَب َُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . باإلْيما َ

 .أصلُح لنا فيتعبَُّدنا به ، وهو يعلُم بأنَّا هل َندخُل في ِملَِّتُكْم أو َ ندخلُ 
ْلَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نَ َنا } : ؛ أي به َوثِْقَنا في اَنتصاِر عليُكم ، قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى { َعَلى اللَِّه تَ وَكَّ رَب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ

َوَأنَت } ؛ أي اقِض بيَننا وبينهم بما يدلُّ على أنَّا على الحقط وهم على الباُِل ، { َوبَ ْيَن قَ ْوِمَنا بِاْلَحقط 
ُر اْلَفاِتِحينَ  ى فاِتحاً ؛ ألنه يفتُح المشكالِت ويَ ْفِصُل : ؛ والَفاِتُح هنا {  َخي ْ اْلَحاِكُم بُلغة أهِل ُعَما َ ؛ يسمَّ

أْظِهْر أْمَرنا بإهالِك العُدوط حتى ينفِتَح ما بيَننا وبينهم ؛ أي يظهُر : ويجوز أ َ يكو َ معنى الَفْتِح . األمورَ 
 .ويكشفُ 
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 ( 60)َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه َلِئِن ات َّبَ ْعُتْم ُشَعْيًبا ِإنَُّكْم ِإًذا َلَخاِسُرو ََ   َوقَاَل اْلَمَلُ الَِّذينَ 

 
قَاَل : ؛ معناه { َوقَاَل اْلَملُ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قَ ْوِمِه َلِئِن ات َّبَ ْعُتْم ُشَعْيباً ِإنَُّكْم ِإذاً لََّخاِسُرو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َلِئْن ات َّبَ ْعُتْم ُشَعْيًبا فيما دعاُكم إليه إنَُّكْم إًذا بَمْنزَِلِة َمن ذَهَب رأُس مالِه : َن َكذبُوا شعيباً األشراف الَِّذي
ْيَن جاهلينَ  ِْ هواِت ، فتكونو َ ُمْغُبو َِ  .إلفناِئكم الُعْمَر في تَ ْرِك الشَّ
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 ( 66)يَن فََأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوا ِفي َداِرِهْم َجاِثمِ 

 
ِديدةُ { فََأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة } : قَ ْوُلَه تَ َعاَلى  رََجَفْت بِهُم اأَلْرُض : )وقال ابُن عبَّاٍس . ؛ أي الزَّْلَزَلُة الشَّ

َها ، ف َ  َها َيْطُلُبو ََ الرَّْوَح ِمن ْ ا َكانُوا َتْحتَ َها َساَلْت َوَأَصابَ ُهْم َحرٌّ َشِدْيٌد ، َورُِفَعْت َلْهْم َسَحابٌَة ، َفَخَرُجوْا إلَي ْ َلمَّ
؛ أي { فََأْصَبُحوْا ِفي َداِرِهْم َجاِثِميَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . َعَلْيِهْم باْلَعذاب َوَمَعُه َصْيَحُة ِجْبرِْيَل عليه السالم

ُه َكا ََ َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم فََأَخَذُهْم َعَذاُب يَ ْوِم الظُّلَِّة ِإنَّ } : بُقْرب دارِهم تحَت الظُّلَِّة كما قاَل تعالى 
أنَّهم احترُقوا : وروي . أي َميطِتْيَن على ُوُجوِهِهم ورَُكبهم{ َجاِثِميَن } : َوقً ْوُلُه تَ َعاَلى [ 666: الشعراء ]{

حابِة ، فصاروا َميطِتْيَن بمْنزلِة الرََّماِد اْلَجاِثِم أْجَساٍم ُمْلَقاٍة َعَلى اأَلْرضِ   .تحَت السَّ
فَ َتَح اهللُ َعَلْيِهْم بَاباً ِمْن َجَهنََّم ، فَأْرَسَل َعَلْيِهْم ِمْنُه َحّراً َشِدْيداً ، فََأَخذ بَأنْ َفاِسِهْم : )ابُن عبَّاس  قال
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َفْعُهْم َماٌء َوََ ِظلٌّ ، فَأَْنَضَجُهُم اْلَحرُّ ، فَ بَ َعَث اهللُ َسَحابًَة  َُيطَبةٌ َفَدخُلوا َجْوَف اْلبُ ُيوِت ، فَ َلْم يَ ن ْ َها رْيٌح  . ِفي ْ
ُِْيَبها َوِظلط السََّحاَبِة ، فَ تَ َناُدوْا  ا اْجَتَمُعوا َتْحتَ َها : فَ َوَجُدوا بَ ْرَد الرطْيِح َو َعَلْيُكْم بَها ؛ َفَخَرُجوا َنْحَوَها ، فَ َلمَّ

َيانُ ُهْم ؛ أْلَهبَ َها اهللُ نَاراً َعَلْيهْم ، َورَ  َجَفْت بهُم اأَلْرُض ؛ فَُأْحرُِقوا َكَما َيْحَتِرُق اْلَجَراُد رَجاُلُهْم َوِنَساُؤُهْم َوِصب ْ
 (.اْلَمْقُتوُل َوَصاُروا َرَماداً ، َوُهَو َعذاُب يَ ْوِم الظُّلَّةِ 
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بُوا ُشَعْيًبا َكانُوا ُهُم اْلَخاِسرِينَ  بُوا ُشَعْيًبا َكَأ َْ َلْم يَ ْغنَ ْوا ِفيَها الَِّذيَن َكذَّ  ( 66) الَِّذيَن َكذَّ

 
بُوْا ُشَعْيباً َكَأ َ لَّْم يَ ْغنَ ْوْا ِفيَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  الَِّذيَن َكذبُوا ُشَعْيباً َكَأ َْ َلْم : ؛ يقوُل اهللُ تعالى { الَِّذيَن َكذَّ

معناه : ويقاُل . يكأ َْ َلم يقيموا فيها مقاَم المستغنِ { َكَأ َ لَّْم يَ ْغنَ ْوْا ِفيَها } ويقاُل معنى . يَ ْنزُِلوا في دارهم
َها ، يُ َقاُل : اْلَمْغَنى : )قال األصَمِعيُّ . كأ َ لم يَِعْيُشوا ولم يكونُوا:  : اْلَمْنِزُل ؛ َوالَمَنازُل الَِّتي َكانُوا ِفي ْ

َنا بَمَكا َِ َكَذا ؛ أْي نَ َزْلَنا ِفْيهِ   (.َغنَ ي ْ
بُوْا ُشَعْيباً َكانُ } : َوقً ْولُُه تَ َعاَلى  ؛ فيه بيا َُ أ ََّ اْلُخْسَرا ََ َحلَّ بهم دو ََ المؤمنين { وْا ُهُم اْلَخاِسرِيَن الَِّذيَن َكذَّ

بُوْا ُشَعْيباً } ، وإنَّما أعاَد ذكَر   .للتَّغليِظ عليِهم{ الَِّذيَن َكذَّ
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ِت رَبطي َوَنَصْحُت َلكُ  ُهْم َوقَاَل يَا قَ ْوِم لََقْد َأبْ َلْغُتُكْم ِرَساََ  ( 66)ْم َفَكْيَف آَسى َعَلى قَ ْوٍم َكاِفرِيَن فَ تَ َولَّى َعن ْ

 
ُهْم َوقَاَل ياقَ ْوِم َلَقْد َأبْ َلْغُتُكْم ِرَس الَ اِت رَبطي َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف َءاَسى َعَلى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  فَ تَ َولَّى َعن ْ

ا رأى العذاَب ُمْقبالً عليهم أ: ؛ معناُه { قَ ْوٍم َكاِفرِيَن  ُهْم بعَد اإليَاِس منُهم ، وَخَرَج من بين فلمَّ ْعَرَض َعن ْ
أي كيف َيْشَتدُّ َجَزِعي على قَ ْوٍم كافرين َحلَّ بهم { َفَكْيَف َءاَسى َعَلى قَ ْوٍم َكاِفرِيَن } : وقولهُ . أْظُهرِِهمْ 

رُ : ى اْلُحْز َُ ؛ َواأَلسَ : واألَسَى . العذاُب باستحقاِقهم لُه بعد أ َ نصحُتهم فلم يقبَ ُلوا  .الصَّب ْ
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 ( 66) َوَما َأْرَسْلَنا ِفي قَ ْرَيٍة ِمْن نَِبيٍّ ِإََّ َأَخْذنَا َأْهَلَها بِاْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعو ََ 

 
َّ َأَخْذنَا َأْهَلَها بِاْلبَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َوَما { ْأَسآِء َوالضَّرَّآِء َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعو ََ َوَمآ َأْرَسْلَنا ِفي قَ ْرَيٍة مطن نَِّبيٍّ ِإ

َّ َعاقَ ْبنا أْهَلَها باْلَبْأَساِء والضَّرَّاءِ  ِة : فالَبْأَساءُ . أْرَسْلَنا ِفي مدينٍة ِمْن رسوٍل فكذبوا إ دَّ َما نَ َزَل بِهْم ِمَن الشط
: اْلَبْأَساُء : َوِقْيَل على َعْكِس هذا ، َوِقْيَل . ِمَن الضََّرِر ِفي أْمَواِلِهمْ َما نَ َزَل ِفْيِهْم : ِفي نُ ُفوِسِهْم ، والضَّرَّاءُ 

ُة َوِضْيُق اْلَعْيِش ، والضَّرَّاُء  دَّ أي لكي { َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعو ََ } : قَ ْولُهُ تَ َعاَلى . اْلَفْقُر َواْلُجوعُ : اْلبُ ْؤُس َوالشط
 .يَ َتَضرَُّعوا ويَ ُتوبُوا
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رَّاُء فَأَ  يطَئِة اْلَحَسَنَة َحتَّى َعَفْوا َوقَالُوا َقْد َمسَّ آبَاَءنَا الضَّرَّاُء َوالسَّ ْلَنا َمَكا ََ السَّ َخْذنَاُهْم بَ ْغَتًة َوُهْم ََ ُثمَّ َبدَّ
 ( 66)َيْشُعُرو ََ 

 
يطَئِة اْلَحَسَنَة َحتَّى} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْلَنا َمَكا ََ السَّ ِة والَكْرب العاقبَة { َعَفْوْا  ثُمَّ َبدَّ دَّ ْلَنا مكا ََ الشط ؛ أي ثم َحوَّ

َعَة حتى َكثُ ُروا وكُثرت أمواُلهم ومعاُشهم ُة سيئًة ؛ ألنَّها تسوُء اإلنسا ََ . والِخْصَب والسَّ دَّ يت الشَّ وإنَّما ُسمط
َّ فالسيطئَ  ُة هي الِفْعَلُة القبيحةُ ، واهللُ تعالى َ ؛ كما اإلحسا َُ حسنًة ؛ ألنه يحسُن أثَ ُرُه على اإلنسا َِ ، وإ

 .يفعُل القبيحَ 
َمَن ِفي اْلَماِل ََ ِفي تَ ْعِظْيِم اْلِجْسمِ ( َعَفوا: )وقال الحسُن  : وقال قتادُة (. أي َسِمُنوا ؛ َوأرَاَد بِه السط

: " من الَكثْ َرِة ؛ قال صلى اهلل عليه وسلم  وأصلهُ (. َحتَّى أِشُروْا َوَبِطُروا َوَلْم َيْشُكُروا رَب َُّهمْ ( َحتَّى َعَفوا)
ٌروقال : قال الشاعُر " اْحُفوا الشََّوارَب وَأْعُفوا اللطْحَيَة  َعَفوا ِمْن بَ ْعِد ْإقاَلٍل وََكانُوا َزَماناً لَْيَس ِعْنَدُهْم َبِعي ْ

 (.َكَما َيْكبُ ُر النََّباُت َوالرطْيشُ   َحتَّى َكبُروا: )وقال ابُن زيٍد . أي َجُمواْ ( َح تَّى َعَفوا: )ابُن عبَّاس 
رَّآُء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  هكذا عادُة الزَّما َِ ؛ أي يِسيُء تارًة : ؛ أي قالوا { وَّقَالُوْا َقْد َمسَّ آبَاَءنَا الضَّرَّآُء َوالسَّ

، فاثبتوا أنتم على  فَ َثَبُتوا على ديِنهم ولم يقيلوا عنهُ . ويحسُن أخرى ، وهكذا كانت عادتُه مع آبائِنا
ُلوا عنُه يقوُل اهلل تعالى  َوُهْم ََ } ؛ أي أخْذنَاهم بالعذاب َفَجَأًة ، { فََأَخْذنَاُهْم بَ ْغَتًة } : ِدينكم َو ُتِقي ْ

أخذناُهم بالعذاب وهم في أْمٍن َوُهْم ََ : والمعَنى . أي من حيُث َ يشعرو َ بالعذاب{ َيْشُعُرو ََ 
 .لهِ َيْشُعُرو ََ بُنزو 
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بُ  وا فََأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا َوَلْو َأ ََّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ
 ( 61)َيْكِسُبو ََ 

 
َمآِء َواأَلْرِض َوَلْو َأ ََّ َأْهَل اْلُقَرى َءاَمُنوْا َوا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َلْو : ؛ معناُه { ت ََّقواْ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت مطَن السَّ

ْرَك والمعاصي : أ ََّ أْهَل اْلُقَرى الذين أهلكناُهم بتكذيبهم الرُسَل قاُلوا  آمنَّا باهلِل وبالرُُّسِل َوات ََّقْوا الشط
َماِء وهي المطُر ؛ َومْن اأَلْرِض وهي النباُت والثطماُر ، َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت نَاِمَيًة ِمَن ا بُوْا } لسَّ { َولَ اِكن َكذَّ

 .؛ من المعاِصي{ ِبَما َكانُوْا َيْكِسُبو ََ } ؛ بالعذاب ؛ { فََأَخْذنَاُهْم } ؛ الرسَل ؛ 
َعَة في الرطْزِق من سعادِة اْلَمْرِء ؛ أ } : والمراُد بقولِه . ي إذا كا َ َشاِكراً وفي اآليِة دَلٌة أ ََّ الكفايَة والسط

الكثرُة التي تكو َ وباًَ على َمن [ 66: الزخرف ]{لََّجَعْلَنا ِلَمن َيْكُفُر بِالرَّْحَم ا َِ ِلبُ ُيوتِِهْم ُسُقفاً مطن ِفضٍَّة 
 .َ يشكُر اهللَ تعالى
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 ( 66)اتًا َوُهْم نَاِئُمو ََ َأفََأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأ َْ يَْأتِيَ ُهْم بَْأُسَنا بَ يَ 

 
بَِة : معناه { َأفََأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأ َ يَْأتِيَ ُهْم بَْأُسَنا بَ َياتاً َوُهْم نَآِئُمو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أفََأِمَن أْهُل اْلُقَرى اْلُمَكذط

ُد أ َْ يَ ْنِزَل بهم عذابُنا ليالً َوُهْم نَاِئُمو ََ في ُفرشِ   .ِهْم ومنازِلهم ، َ يشعرو ََ بالعذاب لغفلِتهملَك يا ُمَحمَّ
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 ( 66)َأَوَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأ َْ يَْأتِيَ ُهْم بَْأُسنَا ُضًحى َوُهْم يَ ْلَعُبو ََ 

 
أِمَن أْهُل اْلُقَرى أوَ : معناه { َأَو َأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأ َ يَْأتِيَ ُهْم بَْأُسَنا ُضًحى َوُهْم يَ ْلَعُبو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َبِة لَك أ َْ يَْأتِيَ ُهْم عذابُنا َنهاراً َوُهْم مشغولو ََ بَلْهِوِهْم وَلِعبهمْ  َصْدُر الن ََّهار ِعْنَد اْرتَِفاِع : والضَُّحى . اْلُمَكذط
 .الشَّْمسِ 
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 ( 66)َخاِسُرو ََ َأفََأِمُنوا َمْكَر اللَِّه َفاَل يَْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإََّ اْلَقْوُم الْ 

 
. أبَ ْعَد هذا كلطه أِمُنوا عذاَب اهلِل َلهم من حيُث َ يعلمو ََ : ؛ معناه { َأفََأِمُنوْا َمْكَر اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ي العذاُب َمْكراً على جهِة اَتطساِع والَمَجاِز ؛ أل َ اْلَمْكَر يَ ْنِزُل بالممكوِر ِمْن اْلَماِكرِ  من حيُث  وإنَّما ُسمط
قَ ْوُلهُ . َ يشعُر ، وأما اْلَمْكُر الذي هو اَحتياُل لإلظهاِر بخالف اإلضمار ؛ فذلك َ يجوُز على اهللِ 

َّ اْلَقْوُم اْلَخاِسُرو ََ } : تَ َعاَلى   .{َفالَ يَْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإ
َ يَْأَمُن : معنى اآليِة : وم الخاسريَن ؟ ِقْيَل أليَس األنبياُء قد أِمُنوا عذاَب اهلِل وليسوا ِمن الق: فإ َ ِقْيَل 

واألنبياُء َصَلواُت اهلِل عليهِم َ يَْأَمُنو ََ عذاَب اهلل على المعصيِة ؛ وِلهذا َ . عذاَب اهلِل من المْذنبين
 .يَ ْعُصو ََ بأنفِسهم
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نَاُهْم ِبُذنُوِبِهْم َوَنْطَبُع َعَلى قُ ُلوِبِهْم فَ ُهْم ََ  َأَوَلْم يَ ْهِد لِلَِّذيَن َيرِثُو ََ اأْلَْرَض ِمْن بَ ْعِد َأْهِلَها َأ َْ َلْو َنَشاُء َأَصب ْ
 ( 600)َيْسَمُعو ََ 

 
َناُهْم ِبُذنُوِبِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعالَى   ؛ قرأ قتادةُ { َأَوَلْم يَ ْهِد لِلَِّذيَن َيرِثُو ََ اأَلْرَض ِمن بَ ْعِد َأْهِلَهآ َأ َ لَّْو َنَشآُء َأَصب ْ

أَوَلْم يُ بَ يطِن اهللُ لِلَِّذيَن يخلفو َ في األرِض ِمْن بَ ْعِد أْهِلَها : بالنُّو َِ على التعظيِم ، ومعَنى اآلية ( أَوَلْم نَ ْهدِ : )
َناُهْم ِبُذنُوِبِهْم } : َوقَ ْوَلُه تَ َعاَلى . الذين أهَلَكهم اهللُ بتكذيبهم الرُُّسلَ  نُ بَ يطْن َلهم  أي أَوَلمْ { َأ َ لَّْو َنَشآُء َأَصب ْ

 .َمِشْيَئتَ َنا أصبنَاُهم بعقاب ذنوبهم ، كما أخذنَا َمن كا َ قبَلهم بذنوبهم
َناُهمْ )؛ أي َنْخِتُم عليها عقوبًة َلهم ، وليس هو َعْطفاً على { َوَنْطَبُع َعَلى قُ ُلوِبِهْم } : َوقَ ْولَُه تَ َعاَلى  ( أَصب ْ

َناُهمْ : )؛ أل ََّ قوَلهُ َوَلَطبَ ْعَنا : ألنه لو ُعِطَف عليِه لقال  ( : َوَنْطَبعُ )على لفِظ الماضي ، وكا َ معنى ( أَصب ْ
فَ ُهْم ََ } : َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . بأنَّهم َ يُ ْؤِمُنو ََ على ِجَهِة الذمط : ومعنى اْلَخْتم على قلوبهم . َوَنْحُن َنْطَبعُ 

 .؛ أي َ يَ ْقبَ ُلو ََ الوعظَ { َيْسَمُعو ََ 
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بُوا ِمْن قَ ْبُل  اْلُقَرى نَ ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنْ بَاِئَها َوَلَقْد َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَ ي طَناِت َفَما َكانُوا ِليُ ْؤِمُنوا ِبَما  تِْلَك  َكذَّ
 ( 606)َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى قُ ُلوِب اْلَكاِفرِيَن 

 
؛ أي تِْلَك اْلُقَرى التي أهلْكَنا أهَلها بُجحوِدهم { َلْيَك ِمْن َأنَبآِئَها تِْلَك اْلُقَرى نَ ُقصُّ عَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َرِة لمن  د في الُقْرآ َِ ِمْن أخباِرها كيَف ُأْهِلَكْت ؛ ِلَما في ذلك من الِعب ْ آلياِت اهلل نَ ُقصُّ َعَلْيَك يا ُمَحمَّ
؛ أي باْلُحَجِج والبراهين القاُعِة التي لو اْعَتبَ ُروا بها { َناِت َوَلَقْد َجآَءتْ ُهْم ُرُسُلُهم بِاْلبَ ي ط } . َتَدب ََّر حاَلهم

 .َْهَتُدوا
َّ َوَقْد َكا ََ َمْعُلوُمَنا أن َُّهْم ََ : َمْعنَاُه )؛ قال مجاهُد { َفَما َكانُوْا ِليُ ْؤِمُنوْا } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  َفَما أْهَلْكَناُهْم إ

ُِل: َمْعَناهُ : )سُن وقال الح(. يُ ْؤِمُنو ََ أَبداً  ِهْم َوَتَمرُِّدِهْم ِفي اْلَبا بُواْ ِمن } ، ( َفَما َكانُوا ِليُ ْؤِمُنوا ِلُعتُ وط ِبَما َكذَّ
 .؛ أي على قلوب الكافرين بكَ { قَ ْبُل َكَذاِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى قُ ُلوِب اْلَكاِفرِيَن 

ُد أمَرها وأمَر أهِلها ، يعني قُ َرى أي َهِذِه القُ { تِْلَك اْلُقَرى } : ومعنى اآليِة  َرى التي ذَكْرُت َلَك يا ُمَحمَّ
: قال ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب { َفَما َكانُوْا ِليُ ْؤِمُنوْا } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى . قوِم نُوٍح وَعاٍد وثَُموَد ، وقوِم ُلوٍط وُشَعيبٍ 

بُو ََ َفَما َكانُوا ِليُ ْؤِمُنوا ِعْنَد َمِجْيٍئ : َمْعَناهُ )  (.الرُُّسِل ِلَما َسَبَق ِفي ِعْلِم اهلِل أن َُّهْم يَُكذط
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 ( 606)َوَما َوَجْدنَا أِلَْكَثِرِهْم ِمْن َعْهٍد َوِإ َْ َوَجْدنَا َأْكثَ َرُهْم َلَفاِسِقيَن 

 
. المهَلكين من َوفَاٍء فيما ُأِمُروا به ؛ أي َما َوَجْدنَا ألكثرِ { َوَما َوَجْدنَا أَلْكَثِرِهم مطْن َعْهٍد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وهذا العهُد المذكوُر في اآلية يجوز ما أْودََع اهللُ . فال ٌَ َ َعْهَد لُه ؛ أي َ َوفَاَء لُه بالعهدِ : تقوُل العرُب 
ا ُأِخذ عليهم ويجوُز أ َ يكو َ م. العقوَل من ُشْكِر النطعمِة ؛ والقياُم بحقط اْلُمْنِعِم ؛ ووجوب ُاعة اْلُمْحِسنِ 

 .على أْلِسَنِة الرُُّسِل من هذه األمورِ 
؛ أي إنَّا وَجْدنَا أكثَرهم ناقِضيَن للعهِد ؛ تاركيَن ِلما ُأِمُروا { َوِإ َ َوَجْدنَآ َأْكثَ َرُهْم َلَفاِسِقيَن } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

إ َْ َظنَ ْنُت : ى وجِه التَّأكيِد كما يقاُل والالم في مثِل هذا ، فعل( أ َْ )وأمَّا دخوُل . به ِمن الحالِل والحرام
 .زَْيداً َلَقاِئماً ، وتريُد بذلك تأكيَد الظَّنط 

(0/0) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 ( 606)ُة اْلُمْفِسِديَن ُثمَّ بَ َعثْ َنا ِمْن بَ ْعِدِهْم ُموَسى ِبآيَاتَِنا ِإَلى ِفْرَعْو ََ َوَمَلِئِه َفظََلُموا ِبَها فَاْنُظْر َكْيَف َكا ََ َعاِقبَ 

 
ُه تَ َعاَلى قَ وْ  ثُمَّ بَ َعثْ َنا : ؛ معناُه { ثُمَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدِهم مُّوَسى بِآيَاتَِنآ ِإَلى ِفْرَعْو ََ َوَمإِلْيِه َفظََلُمواْ ِبَها } : ُلٌْ

ذلك  ِمْن بَعِد أوِلَئَك الرُُّسِل الذين َسَبَق ذكُرهم ُموَسى بدَئلنا وُحَجِجَنا من الَعَصا واليِد والطَّْمِس وغير
نُوحاً ؛ وُهوداً ؛ وَصاِلحاً ؛ : ويعني بالرُُّسِل الذين بُِعَث موسى ِمن بعِدهم . إَلى ِفْرَعْو ََ وأشراِف قومه

اً ؛ وُشَعيباً   .ولُُو
أعجميٌّ َ ينصرُف ؛ اجتمَع فيه الِعْجَمُة والت َّْعرِْيُف ، وكانوا ُيَسمُّو ََ كلَّ َمن َمَلَك ِمْصَر ( ِفْرَعْو ََ )واسم 

َر أكثَر من أربعمائِة سنة: ا اَسِم ؛ واْسُمه بهذ : قَ ْولُُه تَ َعالى . الوليُد بُن مصعٍب ، وكا َ من اْلِقْبِط ، وَعمَّ
وَسماُه ظُْلماً ألنَّهم جعلوا َبَدَل ُوُجوب اإلْيما َ بها الُكْفَر ، وذلك . أي َجَحُدوا باآلياتِ { َفظََلُموْا ِبَها } 

 .من أبْ َيِن الظُّْلمِ 
؛ أي فانظر كيف صاَر آخُر أمِر المفِسِديَن في { فَاْنُظْر َكْيَف َكا ََ َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 

ُُوِلِه ، َفَكاَنْت ِمْن آِس اْلَجنَِّة ، : )قال ابُن عبَّاس . العقاب ُُوُل َعَصا ُموَسى َعْشَرَة أذرٍُع َعَلى  َكا ََ 
َكا ََ َيْضِرُب بَها األَ  َْ َها فَإذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى ، وَيْضِرُب َبها اْلَحَجَر َو ْرَض فَ َيْخُرُج بَها النََّباُت ، َويُ ْلِقي ْ

َها ؛ َفَشاَب رَْأُسُه ؛ فَاْسَتْحَيا َفَخضََّب بالسََّواِد ، َوأ َع ِمن ْ ِْ ُر ، َوَضَرَب بها بَاَب ِفْرَعْو ََ فَ َفِز وَُّل َمْن فَ َيتَ َفجَّ
َوادِ   (.ِفْرَعْو َُ  َخضََّب بالسَّ
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َحِقيٌق َعَلى َأ َْ ََ َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإََّ اْلَحقَّ َقْد ( 606)َوقَاَل ُموَسى يَا ِفْرَعْو َُ ِإنطي َرُسوٌل ِمْن َربط اْلَعاَلِميَن 
 ( 606)ِجْئُتُكْم ِببَ ي طَنٍة ِمْن رَبطُكْم فََأْرِسْل َمِعَي بَِني ِإْسَرائِيَل 

 
وذلك أ ََّ موَسى دخل على فرعو ََ { َوقَاَل ُموَسى ياِفْرَعْو َُ ِإنطي َرُسوٌل مطن رَّبط اْلَعاَلِميَن } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ 

. إنطي َرُسوٌل ِمْن َرب اْلَعاَلِمينَ ! يَا ِفْرَعْو َُ : ومعُه أخوُه هارو َُ ، بعثَ ُهما اهللُ إليه بالرطسالِة ، فقال موَسى 
َّ اْلَحقَّ } : فقال موَسى ! َكذْبتَ : فقاَل لُه فرعو َ  َّ َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإ ؛ أي َجِديْ ٌر بأ َْ { َحِقيٌق َعَلى َأ َْ 

َّ اْلَحقَّ  بالتشديد ؛ أي َواِجٌب َعَليَّ أ َْ ََ َأُقوَل َعَلى اهلِل إآلَّ ( َعَليَّ : )وقرأ نافع . ََ َأُقوَل َعَلى اهلِل إ
 .اْلَحقَّ 

ٍة من ربكم ، { َقْد ِجْئُتُكْم ِببَ ي طَنٍة مطن رَّبطُكْم } : اَلى وقَ ْولُُه تَ عَ  فََأْرِسْل َمِعَي بَِني ِإْسَرائِيَل } ؛ أي برها ٍَ وُحجَّ
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َسةِ {  ُِْلْق بَِني إسرائيَل ، َو َتْستَ ْعبْدُهْم ألْحِمَلُهْم إلى األرِض المقدَّ وكا َ فرعو َُ وقومه اْلِقْبُط . ؛ أي فََأ
اقََّة ، مثل َحْمِل الططيِن واْلَماِء وبناِء اْلَمَنازِل وأشباِه ذلكَ ُيَكلطُفو   . ََ بَِني إسرائيَل األعماَل الشَّ
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فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثُ ْعبَا ٌَ ُمِبيٌن ( 601)قَاَل ِإ َْ ُكْنَت ِجْئَت ِبآيٍَة فَْأِت ِبَها ِإ َْ ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن 
 ( 606)َع َيَدُه فَِإَذا ِهَي بَ ْيَضاُء لِلنَّاِظرِيَن َونَ زَ ( 606)

 
تك ، : قال فرعو َُ : ، معناه { قَاَل ِإ َ ُكنَت ِجْئَت ِبآيٍَة } : وقَ ْولُُه تَعاَلى  } إ َْ كنَت جئَت بعالمٍة لنبوَّ

؛ أي { ُه فَِإَذا ِهَي ثُ ْعبَا ٌَ مُِّبيٌن فََأْلَقى َعَصا} ؛ في أنََّك رسوُل اهلِل ؛ { فَْأِت ِبَهآ ِإ َ ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن 
 .ثُ ْعَبا ٌَ بَ يطٌن َ لَْبَس فيِه َو تشبيَه على أَحٍد أنه ثعبا ٌَ 

ْفَراُء الذَكُر اأَلْشَعُر أْعَظُم اْلَحيَّاِت ؛ َلَها ُعْرٌف َكُعْرِف اْلَفَرِس ، روي أنَّها : فَالث ُّْعَبا َُ  َمَلْت َداَر : اْلَحيَُّة الصَّ
َها ، وتضرََّع فرعو َُ إلى موسى ، وَهَرَب الناُس  فرعو ََ  ي ْ ، ثم فَ َتَحْت فَاَها وأخذت قُ بََّة فرعو ََ بين َفكَّ

 .واستغاثُوا بموَسى ، فأخذها موسى فإذا هي َعَصا بيدِه كما كانت
ُي  دط َها ثََمانُو ََ ذِ : )قال ابُن عبَّاس والسُّ ا فَ َغَرْت فَاَها َكا ََ بَ ْيَن ِلْحيَ ي ْ رَاعاً ، وَضَعْت ِلْحيَ َها اأَلْسَفَل ِفي َلمَّ

َهْت َنْحَو ِفْرَعْو ََ ِلَتْأُخذهُ ، فَ َوَثَب ِمْن َسرِ  ْيرِِه َوَهَرَب ، اأَلْرِض ، َوِلْحيَ َها اأَلْعَلى َعَلى ُسوِر اْلَقْصِر ، ُثمَّ تَ َوجَّ
ْشرِْيَن ألْ  ِْ  .فاً َوَهَرَب النَّاُس َوانْ َهَزُموا ، وََكانُوا َخْمَسًة َوِع

فََأَخذَها ؛ فَ َعاَدْت َعصاً  . ُخْذَها َوَأنَا أُْوِمُن بَربَك ، َوُأْرِسُل َمَعَك بَِني إْسَرائِْيلَ ! يَا ُموَسى: َفَصاَح ِفْرَعْو َُ 
بَ ْيَضآُء لِلنَّاِظرِيَن َونَ َزَع َيَدُه فَِإَذا ِهَي } نَ َعْم ؛ : َهْل َمَعَك آَيةٌ ُأْخَرى ؟ قَاَل : فَ َقَال لُُه ِفْرَعْو َُ . َكَما َكاَنتْ 

ْمسِ {   .؛ أي فأْدَخَل يَدُه في جيبِه ؛ ثم نَ َزَعَها فَِإذا ِهَي بَ ْيَضاُء َلَها شعاٌع يَ ْغِلُب نوَر الشَّ
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َماَذا تَْأُمُرو ََ يُرِيُد َأ َْ ُيْخرَِجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم فَ ( 606)قَاَل اْلَمَلُ ِمْن قَ ْوِم ِفْرَعْو ََ ِإ ََّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم 
(660 ) 

 
: ؛ أي قال األشراُف ِمْن قَ ْوِم ِفْرَعْو ََ { قَاَل اْلَملُ ِمن قَ ْوِم ِفْرَعْو ََ ِإ ََّ َه اَذا َلَساِحٌر َعِليٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْحِر  يريُد موَسى أ َ : ل األشراُف ؛ أي قا{ يُرِيُد َأ َ ُيْخرَِجُكْم مطْن َأْرِضُكْم } إ ََّ َهذا َلَساِحٌر َحاِذٌق بالسط
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{ َفَماَذا تَْأُمُرو ََ } َيْسَتِمْيَل قلوَب بني إسرائيَل إلى نفسِه ، ويَ تَ َقوَّى بهم فيقتُ ُلكم ويخرُِجكم من بالدِكم ، 
ُرو ََ في أمرهِ  َلِة من َمَقا{ يُرِيُد َأ َ ُيْخرَِجُكْم } : كأنَّهم خاُُبوا فرعو ََ ، ويجوُز أ َ يكو َ قولهُ . أي ُتِشي ْ

وكا ََ بين اليَ ْوِم الذي َدَخَل يوُسَف فيه ِمْصَر . أرَض ِمْصرَ { مطْن َأْرِضُكْم } : فرعو ََ لقومِه ، ويعني بقولِه 
ً أربُعماَئِة َعامٍ   .وبيَن اليوم الذي دخَلها موَسى فيه َرُسَو
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 ( 666)قَاُلوا َأرِْجْه َوَأَخاُه َوَأْرِسْل ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن 

 
اْحبْسُه وأخاُه إلى آخِر أمِرهما ، َو تعَجْل : ؛ أي قالُوا لفرعو ََ { قَالُوْا َأْرِجْه َوَأَخاُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ًة عليَك ،  ْرَط في { َوَأْرِسْل ِفي اْلَمَدآِئِن َحاِشرِيَن } بقتِلهما ؛ فتكو ََ َعَجَلُتَك ُحجَّ ؛ أي ابْ َعْث الشُّ
َحَرَة إليكَ اْلَمَداِئِن ال  .تي حوَلَك يحُشرو ََ السَّ

ي : والسطْحُر في اللُّغِة  َلِة ِفي إْظَهار األُْعُجوَبِة ، وأصُل ذلك ِمْن َخَفاِء اأَلْمِر ، ومن ذلك ُسمط لُْطُف اْلِحي ْ
َحُر  َها باْنِتَفاِخَها الرئُة ؛ ُسميت بذلك ِلخَ : آخر الليِل َسَحراً ِلَخَفاِء الشَّْخِص بَفْيِء ظُْلَمِتِه ، والسَّ ِْ َفاِء أْمِر

 .تَاَرًة َوُضُموِرَها ُأْخَرى
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( 666)َوَجاَء السََّحَرُة ِفْرَعْو ََ قَالُوا ِإ ََّ َلَنا أَلَْجًرا ِإ َْ ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِِبيَن ( 666)يَْأتُوَك ِبُكلط َساِحٍر َعِليٍم 
 ( 666) قَاَل نَ َعْم َوِإنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَّبِينَ 

 
َر رَئِْيِسِهْم ، وََكا ََ : )؛ قال ابُن عبَّاس { يَْأُتوَك ِبُكلط َساِحٍر َعِليٍم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َكانُوا َسْبِعيَن َساِحراً َغي ْ

نَ َوى أْلَف َساِحٍر ،  َكانُوا َخْمَسَة َعَشرَ : )وقال ُمحمد بُن إسحق (. اللَّذا َِ يُ َعلطَمانِِهْم َمُجوِسي َّْيِن ِمْن أْهِل نِي ْ
ُهْم َحْبٌل َوَعَصا َكانُوا َثَمانِْيَن : )وقال ابُن المنكدر (. َكانُوا ِعْشرِْيَن أْلفاً : )وقال كعُب (. َمَع ُكلط َواِحٍد ِمن ْ

َحَرِة َشْمُعو ََ : )وقال مقاتُل (. أْلفاً   (.َكا ََ رَئِْيُس السَّ
{ ِإ ََّ لَنَا أَلْجراً ِإ َ ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِِبيَن } : ؛ لفرعو ََ { قَاْلوْا } وا ، ؛ فلما اجتَمعُ { َوَجآَء السََّحَرُة ِفْرَعْو ََ } 

أْي أوَُّل َمْن : )قال الكلبيُّ . ؛ عندي في اْلَمْنزَِلةِ { قَاَل نَ َعْم َوِإنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَِّبيَن } ؛ أي ُجْعالً وَماًَ ؛ 
 (.َيْدُخُل َعَليَّ َوآِخُر َمْن َيْخُرجُ 
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ا َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس ( 666)قَاُلوا يَا ُموَسى ِإمَّا َأ َْ تُ ْلِقَي َوِإمَّا َأ َْ َنُكو ََ َنْحُن اْلُمْلِقيَن  قَاَل َأْلُقوا فَ َلمَّ
 ( 661)َواْستَ ْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم 

 
! يَا ُموَسى: أي قاَلِت السََّحَرِة { مَّآ َأ َ تُ ْلِقَي َوِإمَّآ َأ َ نَُّكو ََ َنْحُن اْلُمْلِقيَن قَالُوْا ياُموَسى إِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ { قَاَل َأْلَقْوْا } . إمَّا أ َْ تُ ْلِقَي ما معَك من العَصا ، َوإمَّا أ َْ نلقَي نحُن ما َمَعَنا من الِعِصيط والحباِل قبَلكَ 
آ َأْلُقْوْا  }ما معكم من الحبال والعِصيط ،  ؛ أي { َسَحُروْا َأْعُيَن النَّاِس َواْستَ ْرَهُبوُهْم } ؛ ذلَك ؛ { فَ َلمَّ

؛ في أْعُيِن { َوَجآُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم } أخُذوا بها أْعُيُن النَّاِس ، واْسَتْدَعوا َرْهَبتَ ُهْم حتى َرِهبَ ُهُم الناُس ، 
 .النَّاسِ 

ْمِس اضطربت وكانوا قد جعلوا فيها الزطئْ َبَق ب ا أوقَ ُفوها في الشَّ عَد أ َ صوَُّروها بصورِة اْلَحيَّاِت ، فَ َلمَّ
باضطراب ما فيه من الزطئْ َبِق ؛ ألنه َ َيْسَتِقرُّ ؛ ومَتى يزداُد ُمْكثُُه في الشمٍس زاَدْت حركتُه ، وُخيطَل إلى 

 .لسالمموَسى أ ََّ حباَلهم وعصي طُهم َحيَّاٌت كما كانت عَصا ُموسى عليه ا
كيف يجوُز ِمن موَسى عليه السالم أ َ يأمَرهم باإلْلَقاِء ؛ وكا َ إلقاُؤهم إرادًة منهم ُمَغالََبَة : فإ َ ِقْيَل 

ألُقوا إ َْ كنتم ُمِحقطْيَن على : معناُه : موسى ؛ وذلك ُكْفٌر ؛ َو يجوُز على األنبياِء أ َ يأمُروا بالكفِر ؟ ِقْيَل 
 .َرُهم باإللقاِء لتأكيِد ُمْعِجَزتِهِ ويجوُز أ َ يكو َ أمَ . زعِمكم
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َنا ِإَلى ُموَسى َأ َْ َأْلِق َعَصاَك فَِإَذا ِهَي تَ ْلَقُف َما يَْأِفُكو ََ  فَ َوَقَع اْلَحقُّ َوَبَطَل َما َكانُوا يَ ْعَمُلو ََ ( 666)َوَأْوَحي ْ
 ( 666)فَ غُِلُبوا ُهَناِلَك َوانْ َقَلُبوا َصاِغرِيَن ( 666)

 
َنآ ِإَلى ُموَسى َأ َْ َأْلِق َعَصاَك } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ  فَِإَذا ِهَي تَ ْلَقُف َما يَْأِفُكو ََ } ؛ من َيِدَك ؛ فألَقاَها ؛ { َوَأْوَحي ْ

بو ََ أنَّها َحيَّاتٌ {  بجزِم الالَِّم ( تَ ْلَقفْ : )وقُِرئ . الَكِذبُ : واإِلْفُك . ؛ أي تَ ْلَتِقُم وتَ ْبَتِلُع ما كانوا يكذط
 (.تَ ْلَقمُ : )وقرأ سعيُد بن جبيٍر . فةخفي

ِت األُُفَق ، ُثمَّ فَ َتَحَت : )قال ابن عبَّاس  ا َكثُ َرْت َحيَّاتُ ُهْم َجَعَلْت َعَصا ُموَسى تَ ْزَداُد ِعَظماً َحتَّى َسدَّ َلمَّ
َها ، فَاَها فَابْ تَ َلَعْت َجِميَع َما أْلُقوا ِمْن ِحَباِلِهْم َوِعِصيطِهْم ، ثُمَّ َهَوْت بذَ  نَبَها فَ َعلََّقُتهُ َبرأِس قُ بَِّة ِفْرَعْو ََ َوُهَو ِفي ْ
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 .َوفَ َتَحْت فَاَها ِلَتْبَتِلَعهُ ، َفَصَرَخ إَلى ُموَسى ، فََأَخَذَها فَإذا ِهَي َعَصا َكَما َكاَنتْ 
َع اْلَحقُّ َوَبَطَل َما َكانُوْا فَ َوقَ } : َوَنَظَر السََّحَرُة فإذا حبالُهم وعصيُّهم قد ذَهَبْت ، فذلَك قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

( فَ َوَقَع اْلَحقُّ : )؛ أي َظَهَر الحقُّ َوَبَطل ما كانوا يعملو َ من السطْحِر ، وقال النَِّضُر بن ُشَمْيٍل { يَ ْعَمُلو ََ 
َلْينَ { فَ غُِلُبوْا ُهنَاِلَك َوانَقَلُبوْا َصاِغرِيَن } أي صَدَعُهْم وأفْ َزَعُهْم ،   .؛ أي رجُعوا ذِلي ْ
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 ( 666)َربط ُموَسى َوَهارُو ََ ( 666)قَاُلوا آَمنَّا ِبَربط اْلَعاَلِميَن ( 660)َوأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن 

 
ِة ُسْرَعِة ُسُجوِدِهْم ؛ َكأَن َُّهْم أُْلقُ : )؛ قال األخفُش { َوُأْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وا ، ِمْن ِشدَّ

؛ فقال َلهم { قَاُلوْا آَمنَّا ِبَربط اْلَعاَلِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. َوَقْد َكانُوا ِفي اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ ُسَعَداَء ُشَهَداءَ 
فظهَر للنَّاِس ؛ فَ ُبِهَت ِفْرَعْو َُ وَنِدَم على ما ناَلهم ، { َربط ُموَسى َوَهارُو ََ } : إيَّاَي تَ ْعُنو ََ ؟ قاُلوا : فرعو َُ 

 .إنَّهم آَمُنوا باهلِل َعزَّ َوَجلَّ 
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َها َأْهَلَها َفَسْوَف قَاَل ِفْرَعْو َُ آَمْنُتْم ِبِه قَ ْبَل َأ َْ آَذ ََ َلُكْم ِإ ََّ َهَذا َلَمْكٌر َمَكْرُتُموهُ ِفي اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوا ِمن ْ 
 ( 666)تَ ْعَلُمو ََ 

 
قْ ُتْم بَرب ُموَسى : ؛ أي قال َلهم فرعو َ { ِفْرَعْو َُ آَمنُتْم ِبِه قَ ْبَل َأ َ آَذ ََ َلُكْم  قَالَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أَصدَّ

َهآ َأْهَلَها } وهارو َ قَ ْبَل أ َْ آذ ََ َلُكْم في األْيما َِ ،  ؛ { ِإ ََّ َه اَذا َلَمْكٌر مََّكْرُتُموُه ِفي اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوْا ِمن ْ
َة ، ثم تظهرو ََ مخالفَته في ابتداِء األمِر ، حتى إذا أي إ ََّ هذا الشيٌء  عى النُّبُ وَّ َواَُْأُتُموُه عليه حين يدَّ

َه على الناِس ؛ ليصرَف وجوَهُهم إلى . َغَلَبُكْم أظهرُتم موافقَتُه بعَد ذلكَ  أراَد فرعو َُ بهذا القول أ َ يَُموط
َحَرِة   .؛ ماذا يَ ْنِزُل بكم من النََّكالِ {  َفَسْوَف تَ ْعَلُمو ََ } : نفسِه ، ثم قال لِلسَّ
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 ( 666)أَلَُقططَعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلٍف ثُمَّ أَلَُصلطبَ نَُّكْم َأْجَمِعيَن 

 
اليمنى وَأْرُجَلُكْم اليسرى  ؛ أي ألَُقططَعنَّ أْيِدَيُكمْ { ألَُقططَعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم مطْن ِخاَلٍف } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ على شاُىء َنهر ِمْصَر على ُجُذوِع النَّْخِل حتى َتموتُوا من { ثُمَّ أُلَصلطبَ نَُّكْم َأْجَمِعيَن } ِمْن ِخالٍف ، 
 .الجوِع والعَطِش واألَلمِ 
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َقِلُبو ََ  ًرا َوَما تَ ْنِقُم ِمنَّا ِإََّ ( 666)قَاُلوا ِإنَّا ِإَلى رَب طَنا ُمن ْ َنا َصب ْ ا َجاَءتْ َنا رَب ََّنا َأْفِرْغ َعَلي ْ  َأ َْ آَمنَّا بِآيَاِت رَب طَنا َلمَّ
 ( 661)َوتَ َوف ََّنا ُمْسِلِميَن 

 
،  إنَّا َ نُباِلي ِمنء ِفْعِلَك وعقوبِتكَ : ؛ أي فقاَلْت السََّحَرةُ { قَالُوْا ِإنَّآ ِإَلى رَب طَنا ُمنَقِلُبو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َوَما تَنِقُم } : فإ ََّ َمْرِجَعَنا إلى اهلِل يوَم القيامِة ، فإ َ الحياَة وإ َ ُاَلْت ؛ فإنَّها ُتْخَتُم بالمماِت ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ا َجآَءتْ َنا  َّ َأ َْ آَمنَّا ِبآيَاِت رَب طَنا َلمَّ قْ َنا ما تعيُب عليَنا َو تنكُر علي: ؛ أي قالَ ِ السََّحَرِة { ِمنَّآ ِإ نا إَ ألنَّا َصدَّ

ا َظَهَر لنا أ ََّ ذلَك حقٌّ ِمن اهللِ   .بعالماِت توحيِد رَبَنا ؛ َلمَّ
عاَء فقاُلوا  َنا َصْبراً َوتَ َوف ََّنا ُمْسِلِميَن } : ُثم أْلِهُموا الدُّ َنا َصْبراً وأنزِْلُه علينا ؛ { رَب ََّنآ َأْفِرْغ َعَلي ْ أي أْصبْب َعَلي ْ

ْرَعْو َُ السََّحَرَة فَ َقطََّعُهْم ، : )قال ابُن عبَّاس . الثَّباِت على اإلْيما َِ إلى وقِت الَوفَاةِ َوَوف ََّقَنا على  َْ فََأَخذ ِف
ِئ نْ ْيِل ِمْصَر ، َوَخلَّى َسبْيَل ُموَسى َوَهارُو ََ َوَلْم يَ تَ َعرَّْض َلُهَما ُِ  (.ُثمَّ َصَلبَ ُهْم َعَلى َشا
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ِم ِفْرَعْو ََ َأَتَذُر ُموَسى َوقَ ْوَمُه ِليُ ْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك قَاَل َسنُ َقتطُل َأبْ َناَءُهْم َوقَاَل اْلَمَلُ ِمْن قَ وْ 
ْرَض لِلَِّه قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاللَِّه َواْصِبُروا ِإ ََّ اأْلَ ( 666)َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم َوِإنَّا فَ ْوقَ ُهْم قَاِهُرو ََ 

 ( 666)يُورِثُ َها َمْن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن 

 
{ َأَتَذُر ُموَسى َوقَ ْوَمُه ِليُ ْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض } : ؛ من الِقْبِط { َوقَاَل اْلَملُ ِمن قَ ْوِم ِفْرَعو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

رُُكُهْم ليغي طُروا عليك ديَنك في أرِض ِمْصَر ويدُعو الناس إلى ُمَخاَلَفِتَك ؛ فينتقَض بذلك أمُرَك  ؛ أي أتَ ت ْ
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 .؛ أي َيَدَعَك َو يعبَدَك ؛ ويدَع أصناَمَك التي أَمْرَت بعبادِتها{ َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك } وِملُكَك ؛ 
يُّ (. اَم بِنَ ْفِسهَكأ ََ ِفْرَعْو َُ َيْستَ ْعُبُد النَّاَس َويَ ْعُبُد اأَلْصنَ : )قال الحسُن  دط َكا ََ يَ ْعُبُد ُهَو َما : )وقاَل السُّ

اِمِريُّ ِعَباَدَة اْلبَ َقرِ  ٍْ ََ ِمَن اْلبَ َقِر ، َوِمْنهُ أَخذ السَّ  (.اْسَتْحَس
ى ، أنا َربُّ هذِه األْصَناِم األْعلَ : كا َ فرعو َُ قد َصنَع أصناماً ِصَغاراً ، وأمَر قوَمه بعبادتِها ، وقاَل : َوٍقْيَل 

 .وهم أربَاُبكم
َنا: َمْعنَاُه : )بفتِح الَقاِف ُلغتا َِ ، قال الضَّحاُك ( َوَما تَنَقمُ : )وقرأ الحسن  : وقال عطاُء (. َوَما َتْطَغى َعَلي ْ

َّ أ َْ آَمنَّا بآيَاِت رَبنَا) بُ َنا َعَلْيِه إ الرَّفِع عطفاً على ب( َوَيذُركَ : )وقرأ الحسُن (. َما لَنَا ِعْنَدَك ِمْن ذْنٍب تُ َعذط
 .أي عباَدُتك ، فال يعبُدك( َوآِلَهُتكَ : )وقرأ ابُن مسعوٍد وابُن عبَّاٍس والضحَّاك (. أَتذرُ )

ُس ، وكا َ فرعو َُ وقوُمه يعبدوَنها: َوِقْيَل  ْْ ٍم َكأ ََ ِلَفْرَعْو ََ بَ َقَرةٌ : )وقال ابُن عبَّاس . أراَد باآلِلَهِة الشَّ
: وُروَي (. ذا رَأْوا بَ َقَرًة َحْسنَاَء أَمَرُهْم أ َْ يَ ْعُبُدوَها ، َفَكذِلَك أْخَرَج َلُهُم السَّاِمريُّ ِعْجالً يَ ْعُبُدَها ، وََكانُوا إ
 (.نَ َعْم ؛ َكا ََ يَ ْعُبد تَ ْيساً : )َهْل َكا ََ ِفْرَعْو َُ يَ ْعُبُد َشْيئاً ؟ قَاَل : أنه ِقْيَل للحَسِن 

سنعوُد إلى قَ ْتِل ابناِئِهم : ؛ أي قال فرعو َُ { ُل َأبْ َنآَءُهْم َوَنْسَتْحيِ ي ِنَسآَءُهْم قَاَل َسنُ َقتط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ِد ُموَسى ؛ { َوِإنَّا فَ ْوقَ ُهْم قَاِهُرو ََ } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . واستخدام نساِئهم عقوبًة لهُ كما ُكنَّا نفعُل وقَت َو

ةِ   .أي ُمْستَ ْعُلو ََ عليهم بالُقوَّ
أي استيعُنوا باهلِل على { قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاللَِّه َواْصِبُروْا } بَ ُنو إسرائيَل إلى موَسى ف  ،  َفَشَكتْ 

؛ أي { للَِّه يُورِثُ َها } ؛ التي أنُتْم فيها ؛ { ِإ ََّ اأَلْرَض } دفِع بالء فرعو ََ عنكم ، واصبُروا على ِدينكم ، 
َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن } ؛ فيورُثكم هذه األرَض بعد إهالِك فرعو َ وقومِه ، { آءُ ِمْن ِعَباِدِه َمن َيشَ } ُيْسِكنُ َها ، 

ُقو ََ اهللَ {  َوِقْيَل . النصَر والظَّْفرَ : َوِقْيَل . أراَد بالعاقبِة الجنَة في اآلخرة: َوِقْيَل . ؛ أي آخُر األمِر للذين يَ ت َّ
 .السعادة والشهادةَ : 
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َيْسَتْخِلَفُكْم ِفي قَاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن قَ ْبِل َأ َْ تَْأتِيَ َنا َوِمْن بَ ْعِد َما ِجْئتَ َنا قَاَل َعَسى رَبُُّكْم َأ َْ يُ ْهِلَك َعُدوَُّكْم وَ 
 ( 666)اأْلَْرِض فَ يَ ْنُظَر َكْيَف تَ ْعَمُلو ََ 

 
َوذِلَك أ ََّ ِفْرَعْو ََ : )؛ قال ابُن عبَّاس { تِيَنا َوِمن بَ ْعِد َما ِجْئتَ َنا قَالُوْا ُأوِذيَنا ِمن قَ ْبِل َأ َ تَأْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْرب اللَّبِن َعاَد إَلى قَ ْتِل أبْ َنائِِهْم ، َوزَأَد ِفي إتْ َعابِهْم ِفي اْلَعَمِل ، إْذ َكا ََ َيْستَ ْعِمُلُهْم قَ ْبَل َمِجْيِء ُموَسى بضَ 
ا أتَاُهْم ُموسَ   (.ى َغِضَب وََكلََّفُهْم أْيضاً أَشدَّ ِمْن ذِلكَ َواْلبَناِء ، فَ َلمَّ

َواري ِمَن اْلِجَباِل ؛ َوَقْد ُقرَِحْت أْعَناقُ ُهْم : َجَعَلُهْم أْصَنافاً ِفي ِخْدَمِتِه : )قال وهُب  قَ ْوٌم َيْحِمُلو ََ السَّ
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ُنو ََ وَعَواِنُقُهْم َوَدبَ َرْت ُظُهورُْهم ِمْن ثَِقِل ذِلَك ، َوقَ ْوٌم َقْد ُجرُِحو  ا ِمْن ِثْقِل اْلِحَجارَِة َوالططْيِن لِْلبَناِء ، َوقَ ْوٌم يَ ب ْ
اُدو ََ  ارُو ََ ، َوقَ ْوٌم َحدَّ ُقو ََ اْلَعَمَل ؛ َفَجَعَل . الططْيَن َوَيْطبُخو ََ اآلُجرَّ ، َوقَ ْوٌم َنجَّ َوأمَّا الضَُّعَفاُء الَِّذْيَن ََ يُِطي ْ

ُنُه إَلى ُعْنِقهِ َعَلْيِهْم اْلَخَراَج يُ َؤدُّوَنُه كُ  ْمُس قَ ْبَل أ َْ يُ َؤدطَي ُغلَّْت َيِمي ْ َوأمَّا . لَّ يَ ْوٍم ، َفَمْن َخَرَجْت َعَلْيِه الشَّ
 (.النطَساُء فَ يَ ْغزِْلَن اْلِكتَّا ََ َويَ ْنِسْجَنهُ 

اُلوا )فلما َشَكوا إلى موسى  ًْ قَاَل َعَسى رَبُُّكْم َأ َ } ، ( تَ َناُأوِذينَا ِمْن قَ ْبِل أ َْ تَْأتِيَ َنا َوِمْن بَ ْعِد َما ِجئْ : َق
؛ أي ويجعَل لكم َسَكناً في أرِض { َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اأَلْرِض } ؛ يعني فرعو ََ وقومه ، { يُ ْهِلَك َعُدوَُّكْم 

كلمةُ إُماٍع وما أُمَع اهللُ فيه فهو واجٌب ؛ أل َ الكريَم إذا أُمَع وإذا َوَعَد ( َعَسى)و. مصَر ِمن بعدهم
فَ َينُظَر َكْيَف تَ ْعَمُلو ََ { } َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اأَلْرِض } : وقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . فَّى ، فيصيُر كأنُه أْوَجَبُه على نفسهِ و 

َعُه ، كأنُه قال {  َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اأَلْرِض ؛ لكي تعملوا بطاعِة : ؛ أي فَ يَ َرى عمَلكم كيف تشكرو َ ُصن ْ
 .اهلل
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ِنيَن َونَ ْقٍص ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرو ََ َوَلقَ   ( 660)ْد َأَخْذنَا آَل ِفْرَعْو ََ بِالسط

 
؛ أي أخْذنَا قوَم فرعو َ وأهِل ِدينه بالجوِع عاماً بعد { َوَلَقْد َأَخْذنَآ آَل ِفْرَعو ََ بِالسطِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُنو َُ في كالم . َخاصَُّتُه الَِّذْيَن يَ ُؤوُل أْمُرُه إلَْيِهْم ؛ َوأْمُرُهْم إلَْيهِ : رَُّجِل وآُل ال. عاٍم إلى تسعِة أعوام والسُّ
ُهُم السُُّنو َُ ؛ أِي اْلَجْدبُ : اْلَجْدُب ؛ يقال : العرب  ت ْ ، أي { َونَ ْقٍص مطن الثََّمَراِت } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . َمسَّ

ُرو ََ } َر قوُت الناس وغذاؤهم ، زيادٍة في الَقْحِط ؛ أل َ الثما ؛ أي لكي يَ تَِّعظُوا فَ يُ ْؤِمُنوا ، { َلَعلَُّهْم َيذَّكَّ
 .الَغاَلءَ { َونَ ْقٍص مطن الثََّمَراِت } : أراد بقولِه : َوِقْيَل . فلم يتَّعظوا
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ُهْم َسيطئَ  ٌة َيطَّي َُّروا ِبُموَسى َوَمْن َمَعُه َأََ ِإنََّما َُاِئُرُهْم ِعْنَد اللَِّه فَِإَذا َجاَءتْ ُهُم اْلَحَسَنُة قَالُوا َلَنا َهِذِه َوِإ َْ ُتِصب ْ
 ( 666)َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم ََ يَ ْعَلُمو ََ 

 
قَ ْوُلُه تَ َعاَلى   نحنُ : ؛ أي إذا جاَءهم اْلَخْصُب والخيُر قالوا { فَِإَذا َجآَءتْ ُهُم اْلَحَسَنُة قَاُلواْ َلَنا َه اِذِه } : َْ

عة واْلَخْصب وَلم يَ َروا لك َمنّاً وتفضُّالً من . أهٌل ِلهذه الحسنِة وأحقُّ بها ، فِمْن عادِة بالِدنا أنَّها تأِتي بالسَّ
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ُهْم َسيطَئٌة } اهلِل ؛  ةٌ ؛ { َوِإ َ ُتِصب ْ ؛ أي يَ َتَشاَءُموا { َيطَّي َُّروْا ِبُموَسى َوَمن مََّعُه } ؛ ُجُدوَبةٌ وقحٌط وبالء وشدَّ
ء: وسى وأصحابِه ؛ فقالوا بم َرُة في اللغة . أصابنا هذا البالُء من ُشْؤِم هَؤ أَمُة كما روي : والطَّي ْ أ ََّ " الشَّ

َرَة   " النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َكا ََ ُيِحبُّ اْلَفْأَل َوَيْكَرُه الطَّي ْ
انُح ؛ أ َ العرَب كانوا يتفاءلو َ با لطَّير ؛ فإ َ جاَءهم ُا: واألصُل في هذا  ئٌر من جهة اليميِن وهو السَّ

مال وهو البَارُح يتشاَءموا به ، ثُم َكثُ َر قوُلهم في الطيِر حتى  تَ بَ رَُّكوا به ، وإ َ جاءهم من جهة الشَّ
 ما: أي تَشاَءُموا بهم وقالوا { َيطَّي َُّروْا ِبُموَسى َوَمن مََّعُه } : ومعنى اآليِة . استعلموُه في كلط ما تشاءموا به

 .أصابنا بالٌء حتى رأيَناُكم
َكا ََ ُمْلُك ِفْرَعْو ََ : )بالتاِء وتخفيف الطَّاء على الفعل الماضي ، قال سعيُد بن جبير ( تَطي َُّروا)وقرأ ُلحة 

ِة ُجوَع  ى يَ ْوٍم ، أْربَ َعِماَئِة َسَنٍة ، فَ َعاَش َثاَلَثِماَئَة َسَنٍة ََ يَ َرى َمْكُروهاً ، َوَلْو رَأى ِفي تِْلَك اْلُمدَّ يَ ْوٍم ، أْو ُحمَّ
 (.أْو َوَجَع َساَعٍة َلَما ادََّعى الرُّبُوبيَّةَ 

الذي أصاَبهم من الخصب والجدب والخير والشرط  : ؛ معناه { َأَ ِإنََّما َُاِئُرُهْم ِعنَد اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
: وقال ابُن عبَّاس . ؛ أنُه أصاَبهم من عند اهلل{ َلُمو ََ َولَ اِكنَّ َأْكثَ َرُهْم ََ يَ عْ } كلُّ ذلك من عند اهلِل ، 

 (.اأَلْمُر ُكلُُّه ِمْن ِقَبِل اهللِ : )وقال ابُن ُجريٍج (. أََ إنََّما ُمَصابُ ُهْم ِعْنَد اهللِ : َمْعَناهُ )
نيا ، فإ َ أََ إنَّما الشؤُم الذي يلَحُقكم هو الذي ُوعدوا به في اآلخرِة َ ما ن: معناهُ : َوِقْيَل  اَلهم من الدُّ

ُرُهْم ِعْنَد اهللِ : )وقرأ الحسُن . القحَط الذي هم فيه قليٌل في جنِب عقوبِة اآلخرة َُي ْ بغيِر األلف ( أََ إنََّما 
 .، والمعنى واحدٌ 
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فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَا ََ َواْلَجَراَد ( 666) َوقَالُوا َمْهَما تَْأتَِنا ِبِه ِمْن آَيٍة ِلَتْسَحَرنَا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنينَ 
َم آيَاٍت ُمَفصَّاَلٍت فَاْسَتْكبَ ُروا وََكانُوا قَ ْوًما ُمْجِرِميَن  َل َوالضََّفادَِع َوالدَّ  ( 666)َواْلُقمَّ

 
َمْأَما ، أُْبِدَلِت ( : َمْهَما)أْصُل : )؛ قال الخليُل {  َوقَالُوْا َمْهَما تَْأتَِنا ِبِه ِمن آَيٍة لطَتْسَحَرنَا ِبَها} : قً ْوُلُه تَ َعاَلى 

بمعنى ( َما تَْأتَِنا بهِ : )ُثم قال . ُأْكُففْ ( : َمهْ )معنى : وقال بعُضهم (. األَِلُف األُْوَلى َهآء ِلَتْخِفْيِف اللَّْفظِ 
َفَما َنْحُن َلَك } وِهَمَنا أنَّها الحقُّ ، أي ِلتُ { لطَتْسَحَرنَا ِبَها } الشرِط ؛ أي ما تأتنا به من عالمٍة يا موسى 

ين بالرسالةِ { ِبُمْؤِمِنيَن  ِْ ّْ  .أي بمصدّق
} : وكا َُ مُوَسى عليه السالم رُجالً حديداً ، فدَعا عليهم ؛ فأرسَل عليهم الطوفا ََ كما قال َعزَّ َوَجلَّ 

َم فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَا ََ َواْلَجَراَد َواْلُقمََّل َوال ؛ اختلفوا في الطُّوفَا ،ِ  ما هو ؟ قال الضَّحاك { ضََّفادَِع َوالدَّ
ُهَو الطَّاُعو َُ بُلَغِة : الطُّوفَا َُ : )وقال وهُب (. اْلَمْوُت اْلغَاِلُب الشَّاِئعُ : )وقال عطاُء ومجاهد (. الَغَرقُ : )
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بوا بِه ، َوَبقَي ِفي النَّاِس إَلى اآل ََ ُهَو اْلُجَدريُّ ؛ َوُهْم أ: )وقال أبو ُقالبة (. أْهِل اْلَيَمنِ  وقال (. وَُّل َمْن ُعذط
ِدْيدُ : )األخفُش   (.ُهَو اْلَماُء ََُغى فَ ْوَق ُحُروثِِهمْ : )وقال مقاتُل (. ُهَو السَّْيُل الشَّ

ائِ : )األظهُر ما قاَلُه ابُن عبَّاس . هو كثرُة المطِر والريح: وقال بعُضهم  ُم ، أْرَسَل اهللُ اْلَمَطَر أنَّهُ اْلَمَطُر الدَّ
َر اْلَمَطُر  ْبِت ، َحتَّى َخَرَبْت أبِْنَيتُ ُهْم ، وََكاَد أ َْ َيِصي ْ ْبِت إَلى السَّ َبْحراً ، َفَخاُفوا َعَلْيِهْم َلْيالً َونَ َهاراً ِمَن السَّ

 (.اْلَغَرقَ 
َحَرُة و : )قال ابُن عبَّاس وسعيُد بن جبير وَقتادةُ  ا آمنِت السَّ اْغتُِلَب فرعو َُ ، وأَبى هو وقومُه إَ اإلقامَة َلمَّ

على الكفِر والتَّمادي في الشرط ، أخذهم اهللُ بالسطنين ، ونقٍص من الثمراِت ، فلما عاَلجهم موسى 
 إ ََّ َعْبَدَك فرعو ََ ! يَا َرب: الَعَصا ؛ واليِد ؛ والسطنين ؛ ونقٍص من الثَّمراِت ، دَعا فقاَل : باآلياِت األربع 

عالَ في األرِض وبَغى وَعَتى ، وإ َ قوَمُه قد نقضوا عهدَك وأخلفوا وعدَك ، ربي َفُخْذُهْم بعقوبٍة تجعُلها 
 .َلهم نقمًة ولقومي ِعَظًة وِلمن بعدهم من األمم عبرةً 

ماء حتى كادوا يهَلُكو َ ، وبيوُت بني  فبعَث اهلل عليهم الطوفا ََ ؛ وهو الماُء أرسله عليهم من السَّ
ائيَل وبيوُت الِقْبِط مشبكٌة مختلطة بعُضهأ ببعٍض ، فامتلت بيوُت الِقْبِط ماًء حتى قاموا في الماِء إلى إسر 

تراقيهم َمن َجَلَس منهم َغِرَق ، وَلم يدخْل بيوَت بني إسرائيل من الماِء قطرة واحدة ، فأقاَم ذلك عليهم 
 .سبعَة أيَّام

فدعا رَبَّهُ . يكشف عنا المطَر ، فنؤمَن بك ونُ ْرِسَل معك بني إسرائيل ُأدُْع لنا ربَّكَ ! يا ُموَسى: فقالوا 
: فكشَف عنهم ذلك ، وأرسَل الريح فجفَّفت األرض ، وخرَج من النباِت شيٌء لم يَ َرْوا مثله ، فقالوا 

ُن بَك يا موسى ، َو فال واهلِل َ نؤم. هذا الذي ُكنَّا نَ َتَمنَّاهُ ، وَما كا َ هذا الماُء إَ نعمًة علينا وخصباً 
 .نرسُل معَك بني إسرائيل

فَ نَ َقُضوا العهَد ، وَعَصوا ربَّهم واقاموا على كفرهم شهراً ، فعبَث اهللُ عليهم الجراَد ، وَغِشَى مصَر منه أمٌر 
عظيم حاَل بينهم وبين الماِء وَغطَّى الشمَس ؛ ووقَع على األرِض بعُضه على بعٍض ذراعاً ، فَأَكَل جميَع 

ُقوَف البيوِت والخشب والثياب واألمتعَة  ُْ ما ينبُت في األرض ؛ وأكَل األشجاَر ؛ حتى أكَل األبواَب وُس
ُلوا إلى موسى و ؛  : { َوقَالُوْا } ؛ حتى مساميَر الحديِد ، وَلْم يدخل بيوَت بني إسرائيل منه شيٌء ، فعجَّ

َدَك َلِئْن َكَشْفَت َعنَّا الرطْجَز َلنُ ْؤِمَننَّ لَك َوَلنُ ْرِسَلنَّ َمَعَك بَِني ادُْع َلَنا رَبََّك َبما َعِهَد ِعنْ ! يا أيُّها الساحر
 .ٍإْسَرائِيَل ، وأرادوا بالساحِر العاِلم يُ َعظطُمونَهُ 
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ا َوَقَع َعَلْيِهُم الرطْجُز قَاُلوا يَا ُموَسى ادُْع َلَنا رَبََّك ِبَما َعِهَد ِعْنَدَك َلِئْن كَ  َشْفَت َعنَّا الرطْجَز َلنُ ْؤِمَننَّ َلَك َوَلمَّ
 ( 666)َوَلنُ ْرِسَلنَّ َمَعَك بَِني ِإْسَرائِيَل 
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ا َوَقَع َعَلْيِهُم الرطْجُز قَاُلوْا ياُموَسى ادُْع َلَنا رَبََّك ِبَما َعِهَد ِعنَدَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا َوَقَع : ؛ معناه { َوَلمَّ َوَلمَّ

م ِذكُرهُ من الطُّوفا َ وغيره َعَلْيِهْم العذابُ  ُم ؛ ألَنَُّه نَ غََّص َعْيَشُهمْ : الرطْجُز : )وقال عكرمُة . الذي تقدَّ (. الدَّ
 (.ُهَو الطَّاُعو َُ : )وقال ابُن ُجبير 

الطوفا َُ وغيره ، : َوذِلَك أ ََّ ُموَسى أَرى قوَمُه وبني إسرائيل من بعد ما جاَء قوَم فرعو َ باآليات الخمِس 
يؤِمُنوا وَلم يرسلوا معُه بني إسرائيل ، فأرسَل عليهم الطاعو ََ ، فَ َهَلَك منهم سبعو ََ ألفاً ، فقال فلم 

أي بما تقدَم به إليك أنه يجيُب دعاَءك إذا ( يَا ُموَسى ادُْع َلَنا رَبََّك بَما َعِهَد ِعْنَدكَ : )فرعو َُ عند ذلك 
وقرأ . ؛ أي هذا الطاعو ََ { لَِئن َكَشْفَت َعنَّا الرطْجَز } دعوته كما أجاَب دعاءك في إنزاِل هذه اآليات ، 

؛ أي { َلنُ ْؤِمَننَّ َلَك } : قَ ْولُُه تَ َعالَى . وهما لغتا َ كالَعُصو والُعْصوِ ( الرُّْجزَ : )سعيد بين جبير ومجاهُد 
قَ نََّك ،   .ْم من التسخيِر واألعمال الشاقَّة؛ أي لَُنْطِلَقن َّهُ { َوَلنُ ْرِسَلنَّ َمَعَك بَِني ِإْسَرآئِيَل } لنصدط
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ُهُم الرطْجَز ِإَلى َأَجٍل ُهْم بَاِلُغوُه ِإَذا ُهْم يَ ْنُكثُو ََ  ا َكَشْفَنا َعن ْ  ( 666)فَ َلمَّ

 
ُهُم الرطْجَز } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  الوقُت الذي ؛ وهو { ِإَلى َأَجٍل ُهم بَاِلُغوُه } ؛ أي العذاَب ، { فَ َلماَّ َكَشْفَنا َعن ْ

ِإَذا } : َعِلَم اهللُ من حاِلهم أ َ صالَح غيِرهم مقالهم إلى ذلك الوقت ؛ يعني وقَت الغرق ، وقولُه تعالى 
 .يعني ينكثو ََ العهدَ { ُهْم يَنُكثُو ََ 
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بُوا ِبآيَاتَِنا وََكا ُهْم فََأْغَرقْ َناُهْم ِفي اْلَيمط بَِأن َُّهْم َكذَّ َها َغاِفِليَن فَانْ تَ َقْمَنا ِمن ْ  ( 661)نُوا َعن ْ

 
بُوْا ِبآيَاتَِنا } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ُهْم فََأْغَرقْ َناُهْم ِفي اْلَيمط بِأَن َُّهْم َكذَّ ؛ وذلَك أ َ اهلل تعاَلى أَمَر موسى { فَانْ تَ َقْمَنا ِمن ْ

إ َ لنا خروجاً : ِلي َُّهْم ، وقُ ْلَن أ َ َيْخُرَج ببني إسرائيَل ، فاستعاَر نسوةُ بني إسرائيَل من نساِء آل فرعو َ حُ 
فخرَج موَسى ببني إسرائيل في أوَِّل الليل ، وهم ستمائة ألٍف من رجٍل وامرأة وصبيٍّ ، فبلَغ . إلى عيدٍ 

الخبُر فرعو ََ ، فرَِكَب ومعه ألَفا ألٍف ومائتا ألٍف ، فأدرََكهم فرعُن حين ُلعِت الشمُس ، وانتهى موسى 
البحَر ؛ فانفلَق اثنا عشر ُريقاً ، وكانت بنو إسرائيَل اثنا عشر ِسْبطاً ، فَعبَ َر كلُّ إلى البحِر ، فضرَب 
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 .ِسْبٍط ُريقاً 
فأقبَل فرعو َُ وَمن معُه ، فدخلوا بعَدهم من حيُث دخلوا ، فلما صاُروا جميعاً في البحِر ، أمَر اهلل البحَر 

أ َْ يُرِيَ ُهْم فرعو ََ ، فدعا رَبَُّه فلفَظُهم البحُر وَلَفَظ  فالتطَم عليهم فَغرُِقوا ، فقاَل بنو إسرائيَل ِلموسى
فرعو ََ ، فنظروا إليه وإَلى َمْن معُه ، فال يقبُل الماُء غريقاً بعد ذلك أبداً ، ورجَع موسى ببِني إسرائيَل ، 

 .فسكنوا األرَض أرَض مصر
بُوْا بِآيَاتَِنا } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى . سا َ العبرانيَّةأي في البحِر بل{ فََأْغَرقْ َناُهْم ِفي اْلَيمط } : ومعنى قوله  بَِأن َُّهْم َكذَّ

اليُد ؛ والعصا ؛ والسُّنو َُ ؛ ونقُص الثمرات ؛ : أي بتكذيبهم اآلياِت التطْسِع التي أتاهم بها موسى { 
َها َغاِفِليَن  وََكانُواْ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . والطوفا َ ؛ والجراُد ؛ والقمل ؛ والضفادع ؛ والدمُ  ؛ أي عاقبناهم { َعن ْ

 .بتعرُِّضهم ألسباب الغفلة
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ْت َكِلَمُت رَبطَك اْلُحْسَنى َوَأْورَثْ َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفو ََ َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمَغارِبَ َها الَِّتي بَارَْكَنا ِفيَها َوَتمَّ 
 ( 666)ا َصبَ ُروا َوَدمَّْرنَا َما َكا ََ َيْصَنُع ِفْرَعْو َُ َوقَ ْوُمُه َوَما َكانُوا يَ ْعِرُشو ََ َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل ِبمَ 

 
؛ { َوَمَغارِبَ َها } التي كانُوا فيها ، { َوَأْورَثْ َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوْا ُيْسَتْضَعُفو ََ َمَشاِرَق اأَلْرِض } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

ثْ َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا يستضعفونَهم الِقْبُط ؛ وهم بنو إسرائيل َمَشارَق اأَلْرِض التي كانوا فيها أْورَ : معناه 
؛ بارَك اهلل { الَِّتي بَارَْكَنا ِفيَها } األرد ََّ وفلسطيَن ، : أراد بهذه األرِض األرَض المقدسة : وِقْيَل . َوَمَغارََبها

إ ََّ اْلِمَياَه ُكلََّها َتْخُرُج ُكلََّها َتْخُرُج ِمْن َتْحِت : )والثطمار ، قال ابُن عبَّاس  فيها بكثرِة المياه واألشجار
 (.الصَّْخَرِة الَِّتي ببَ ْيِت اْلَمْقِدسِ 

ْت َكِلَمُة رَبطَك اْلُحْسَنى َعَلى بَِني ِإْسَرآئِيَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُة ربَك ؛ يع{ َوَتمَّ ْت ِعدَّ ني قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى ؛ أي وَتمَّ
َعَسى رَبُُّكْم َأ َ يُ ْهِلَك } : وقوله [ 6: القصص ]{َونُرِيُد َأ َ نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوْا ِفي اأَلْرِض } : 

ْوَمُه ، فََأْهَلَك اهللُ ِفْرُعْو ََ َوق َ : )قال ابُن عبَّاس [. 666: األعراف ]{َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اأَلْرِض 
امَ  ؛ أي بصبرِهم على ِدينهم أ َ يرجعوا إلى ِدين { ِبَما َصبَ ُروْا } : وقولُه (. وأورَثَ ُهْم أْرَض ِمْصَر َوالشَّ

 .فرعو َ
ْا يَ ْعِرُشو ََ َوَما َكانُو } : ؛ من المكائِد ، وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى { َوَدمَّْرنَا َما َكا ََ َيْصَنُع ِفْرَعْو َُ َوقَ ْوُمُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْجر ، ويستخدمو َ بني إسرائيَل في بناِئها {  ُنو ََ ِمن البيوت والقصور والكروم والشَّ ؛ أي وما كانوا يَ ب ْ
ُشو ََ : )قرأ ابُن عامٍر وأبو بكر . ورَْفِعَها ُْ  .بضمط الراء ، وهما ُلغتا َ فصيحتا َِ ( يَ ْعِر
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فََأتَ ْوا َعَلى قَ ْوٍم يَ ْعُكُفو ََ َعَلى َأْصَناٍم َلُهْم قَالُوا يَا ُموَسى اْجَعْل َلَنا ِإَلًها َكَما َلُهْم َوَجاَوْزنَا بَِبِني ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر 
ٌل َما َكانُوا يَ ْعَمُلو ََ ( 666)آِلَهٌة قَاَل ِإنَُّكْم قَ ْوٌم َتْجَهُلو ََ  ُِ ِء ُمَتب ٌَّر َما ُهْم ِفيِه َوبَا  ( 666)ِإ ََّ َهُؤََ

 
رناُه عليهم حين خلفوا البحَر { َوَجاَوْزنَا بَِبِني ِإْسَرآئِيَل اْلَبْحَر } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ  ؛ أي أمرناهم بمجاوزَِتِه ويسَّ

؛ { فَأَتَ ْواْ َعَلى قَ ْوٍم يَ ْعُكُفو ََ َعَلى َأْصَناٍم لَُّهْم } وراءهم على سالمٍة ، وذلك من أعظِم نَِعِم اهلِل تعاَلى ، 
و ََ على عبادِة أصنام َلهم ؛ وهو أهُل الّرقِة ؛ ُأنَاٌس كفروا بعَد إبراهيم ، َمرَّْت بهم بنو أي يعبدو َ ويُ َواِظبُ 

؛ { َكَما َلُهْم آِلَهٌة } ؛ نعبدُه ، { قَالُوْا ياُموَسى اْجَعْل لََّنآ ِإلَ اهاً } إسرائيل وهم قعوٌد حوَل أصناِمهم ، 
 .يعبدوَنها

اهم من الغرِق ، وقالوا هذا وفي هذا بيا َُ غايِة َجْهِلِهْم وعِ  هم وَنجَّ ناِدهم ، فإ َ اهللَ َخلََّصُهْم من عدوط
ء القوَم يعبدو َ األصنامَ   .القوَل حين رأوا هَؤ

؛ صفاَت اهلِل وما يجوُز عليه وما َ يجوز ؛ { ِإنَُّكْم قَ ْوٌم َتْجَهُلو ََ } : ؛ َلهم موسى { قَاَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ء سيهلكو َ ويُهَلُك ما يعبدونه .  َ الذي يُ تََّخُذ إَلهاً هو خالُق األجسامأي َ يعرفو َ أ ُثمَّ بَ يََّن أ َ هَؤ

ٌل } ؛ أي ُمْهَلٌك ما هم فيه ؛ { ِإ ََّ َه اُؤَِء ُمَتب ٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه } : قَاَل اهللُ تَ َعاَلى : فقال  ُِ ؛ وَضاَلٌل ؛ { َوبَا
 .هو الهالكُ : التََّباُر ، و { مَّا َكانُوْا يَ ْعَمُلو ََ } 
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َر اللَِّه َأْبِغيُكْم ِإَلًها َوُهَو َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن   ( 660)قَاَل َأَغي ْ

 
َر اللَِّه َأْبِغيُكْم ِإلَ اهاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } أِسَوى اهلِل أُلُب لكم رَبّاً تعبدونَُه ، : ؛ أي قاَل َلهم { قَاَل َأَغي ْ

َّء{ َو َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن َوهُ   .، عاَلمي زَماِنكم من الِقْبِط وغيرِهم بعَد ما ُكنتم مستعبِدين إِذ
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َناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْو ََ َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يُ َقت طُلو ََ َأبْ َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيو ََ ِنَساءَ  ِلُكْم َباَلءٌ ُكْم َوِفي ذَ َوِإْذ َأْنَجي ْ
 ( 666)ِمْن رَبطُكْم َعِظيٌم 

 
َناُكْم مطْن آِل ِفْرَعو ََ َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } أي يُ َولُّوَنُكْم ُسوَء العذاب { َوِإْذ َأْنَجي ْ

ُقونَ ُهْم لالستخداِم ، { َوَيْسَتْحُيو ََ ِنَسآءَُكْم } ؛ أي َيذَبحونَهم ، { يُ َقت طُلو ََ َأبْ َنآءَُكْم  َوِفي } ؛ أي َيسَتب ْ
ها وهما ( يَ ْعِكُفو ََ : )؛ قرأ حمزُة والكسائي { ذاِلُكْم َبالٌء مطن رَّبطُكْم َعِظيٌم  بكسِر الكاف والباقو َ بَضمط

ام . ُلغتا َ َناُكمْ أنْ )وقرا الباقو ََ على التكثيِر (. َوإْذ أْنَجاُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْو ََ )وقرأ أهُل الشَّ وقوله تعالى (. َجي ْ
 .قرأ نافُع بالتخفيِف ، وقرأ الباقو ََ بالتشديِد على التَّكثيرِ { يُ َقت طُلو ََ َأبْ َنآءَُكْم } : 
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َلًة َوقَاَل ُموسَ  َلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر فَ َتمَّ ِميَقاُت رَبطِه َأرْبَِعيَن َلي ْ أِلَِخيِه َهارُو ََ اْخُلْفِني ى َوَواَعْدنَا ُموَسى َثاَلثِيَن لَي ْ
 ( 666)ِفي قَ ْوِمي َوَأْصِلْح َوََ تَ تَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن 

 
َلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  َكا ََ اهللُ َوَعَد ُموَسى أ َْ : )؛ قال مجاهُد { َوَواَعْدنَا ُموَسى َثالَثِيَن َلي ْ

ِة ، َكأنَُّه قَاَل َشْهراً َوَعْشَرًة أيَّامٍ يُ ْعِطَيهُ الت َّْورَ  َلًة ؛ يَ ْعِني ذا اْلَقْعَدِة َوَعْشراً ِمن ِذي اْلِحجَّ  (.اَة لَِثاَلثِيَن َلي ْ
أَمَر اهللُ موسى إلى موضٍع بَ ي ََّنُه له أ َ يعبَدُه في ذلك الموضِع َثالثيَن يوماً ، يُصوُم النهاَر : وقال بعُضهم 

ا صاَم ثالثين أْنَكَر ُخُلوَف َفِمِه ، فاْسَتاَك بُعوِد َخْرنُوٍب ، فقالِت ويقوُم الليَل ؛ ل َينزل عليه التوراُة ، فلمَّ
واك ، فَأَمَرُه اهللُ أ َْ يصوَم عشراً بعد ذلَك : المالئكُة  كنا نستنشُق منك رائحَة اْلِمْسِك فَأفَسْدَتُه بالسط

َلًة } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . {ِبَعْشٍر َوَأْتَمْمَناَها } اْلُخُلوِف ، فذلك قولُه  ؛ أي َتمَّ { فَ َتمَّ ِميَقاُت رَبطِه َأْرَبِعيَن َلي ْ
 .الوقُت الذي أَمَر اهللُ بالعبادة فيِه أربعيَن ليلةً 

انطالقِه إلى  ؛ أي قاَل ُموَسى لهارو َ قَ ْبلَ { َوقَاَل ُموَسى أَلِخيِه َهارُو ََ اْخُلْفِني ِفي قَ ْوِمي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َوََ تَ تَِّبْع َسِبيَل } ؛ فيما بينهم ، { َوَأْصِلْح } ُقْم َمَقاِمي ِفي قَ ْوِمي ، : الجبِل الذي ُأمر بالعبادِة فيه 

منهم ، َو ترَض بعمِلهم ، وذلك أ ََّ موسى كا َ يشاهُد كثرَة خالِفهم حاًَ بعد حاٍل ، { اْلُمْفِسِديَن 
 .قال هارو َُ : بالرفِع فمعناُه ( َهارُو َُ )أ ومن قر . فأوصاُه في أمرهم
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ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُُّه قَاَل َربط َأرِِني َأْنُظْر ِإَلْيَك قَاَل َلْن تَ َراِني َوَلِكِن انْ  ُظْر ِإَلى اْلَجَبِل فَِإ َِ َوَلمَّ
ا َتجَ  ا َأفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تَ َراِني فَ َلمَّ ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَ َلمَّ لَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكا

 ( 666)تُ ْبُت ِإَلْيَك َوَأنَا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنيَن 

 
ا َجآَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُُّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا انتَهى موس{ َوَلمَّ َنا له ، ؛ أي َلمَّ ى إلى المكا َِ الذي وق َّت ْ

ير إليه وهو َمْدَيُن ، وقولُه تعالى  أي َكلََّمُه من غيِر تَ ْرُجما َ َو سفيٍر ، كما  { وََكلََّمُه رَبُُّه } : وأمرناُه بالسَّ
 .َكلََّم األنبياَء على أْلِسَنِة المالئكةِ 

َُِمَع فيها ، ف  فلما نَاَجاُه رَبُُّه استحَلى كالَمُه ، واشتاَق إلى رُؤ  ؛ أي { قَاَل َربط َأرِِني َأنُظْر ِإَلْيَك } ية رَِبِه و
نيا ، فَمن نظَر إَليَّ ماَت ، فقال { قَاَل َلن تَ َراِني } اعِطني أنُظْر إليك ،  ؛ ولسَت تطيُق النظَر إَليَّ في الدُّ

موُت أَحبُّ إَليَّ ِمن أ َ أعيَش َو أراَك إني سمعُت كالَمَك واشتقُت إلى رُؤيِتَك ، وأَل َْ أْنُظْر إليك ثم أ: 
فَِإ َِ } ؛ أي إلى أعظِم َجَبٍل ِلَمْدَيَن وهو جبُل زُبَ ْير ، { َولَ اِكِن اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِل } : ، فقال اهللُ تَعالى 

 .{اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تَ َراِني 
ا َتَجلَّى رَبُُّه لِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ظهَر له من نورِه ما شاَء ، ويقاُل ألَقى عليه نُوراً من األنوار { ْلَجَبِل فَ َلمَّ

؛ أي َكسََّرُه ِجباًَ ِصَغاراً ، تقطََّع الجبُل من هيبِة اهلل َعزَّ وَجلَّ ، فصاَر َثماني ِفَرٍق ، أربُع { َجَعَلُه دَّكاً } ، 
ة  ٌر وِحَراءُ : ِقَطٍع منه وقعَن بمكَّ ُأُحُد َوَرْوُق َوَرْضَوى : َوَغاُر ثَ ْوٍر ، وأربُع ِقَطٍع وَقعن بالمدينِة  ثوٌر وثُ بَ ي ْ

 .َواْلِمْهَراسُ 
آ َأفَاَق } ؛ أي َسَقَط َمْغِشيّاً عليه ، { َوَخرَّ موَسى َصِعقاً } : وقولهُ تعالى  قَاَل } ِمن َغْشَيِتِه ، { فَ َلمَّ

َوَأنَْا َأوَُّل } ؛ ِمن مسأََلِتي للرُّؤية ، { تُ ْبُت ِإَلْيَك } ن كلط ُسوٍء ، ؛ أي تَ ْنزِيهاً لَك ِمن َقوِلي ومِ { ُسْبَحاَنَك 
نيا{ اْلُمْؤِمِنيَن   .من أهِل هذا الزَّما َ إنك َ تُرى في الدُّ

بَ َقائِِه َعَلى َمرط أْعِرُض ُرؤيَِتي َعَلى اْلَجَبِل ، فَإ َْ َلْم َيْحِمْلَها َمَع ِعَظِمِه وَ : قَاَل اهللُ ِلُموَسى : )وقال الحسُن 
ا َتَجلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل } َمْعَنى قَ ْوِلِه : )قال (. الزََّما َِ ، فََأْنَت أْيضاً ََ َتْحِمُلَها : قَاَل (. أْي أْوَحى رَبُّهُ { فَ َلمَّ

 (.، َفَساَخ اْلَجْبُل َوُموَسى يَ ْنُظرُ  َوَما رَأى ُموَسى رَبَُّه َقْط ، َوَلِكْن أْوَحى اهللُ إَلى اْلَجَبِل َهْل ُتِطيُق ُرؤيَِتي)
نيا َ تحتمُل آياَت : َوِقْيَل  إ ََّ اهللَ تعالى أبرَز من العرِش مقداراً الظُُّفِر فَ َتَدُكَدَك الجبُل ؛ أل َ أجساَم الدُّ

نيا أ َ تفَنى بآياِت القيامِة ، فال تحتَ ُلها الدُّ   .نياالقيامة واألجساَم الُعلويَّة ، إذ من ُحكم الدُّ
اءَ )وقرأ بعُضهم  بالهمِز والمدط ؛ أي َُاَر أعلى الجبِل وبِقَي أسفلُه دَّكاً ، والدََّكأُ واحُد الدََّكَواِت ؛ وهي ( دَكَّ

اء إذا لم يكن لها َسنَامٌ  ويحتمُل أ َ . َروابي األرِض التي تكو َُ ناشزًة َ تبلُغ أ َ تكو َ َجبالً ، ونَاَقةٌ دَكَّ
كط  َهُهنا ( دَّكاً )وقرأ عاصُم . َدقُّ الجبِل على األرِض ، يقال دَْكدَْكُت الشيَء اذا َدقْ ْقُتهُ يكو َ معنى الدَّ

ُهما حمزُة والكسائيُّ والباقين مقصورَين  بالقصِر والتنويِن ، والتي في الكهِف بالمدط من غير تنويٍن ، ومدُّ
نَينِ   .ُمنَ وَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُه أرسَل اهللُ : َوِقْيَل  ِْ ا سأَل موسى َربَّ  الضباَب والصواعَق والظُّلمة والرعَد والبرَق ، فأحاُت بالجبِل َلمَّ
اهبُطوا إلى عبِدي موسى الذي أراَد : الذي عليه موَسى وأمَر اهللُ مالئكته يعِرُضوا على موَسى ، فقاَل َلهم 

َة الضوِء أشدُّ ضوءاً من أ َْ َيراِني ، فَهَبُطوا عليه في يِد كلط َمَلٍك منهم مثُل النَّخلِة الطويلِة ناراً شديد
ة أصواتِهم  وٌس َربُّ اْلِعزَِّة أَبداً ََ َيُموُت ، : الشمِس ، ولَباُسهم كَلَهب النار ، كلُّهم يقولو َ بشدَّ ُسبُّوٌح ُقدُّ

 .وفي رْأِس كلط منهم أربعُة أْوُجهٍ 
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تِ  اِكرِيَن قَاَل يَا ُموَسى ِإنطي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساََ  ( 666)ي َوِبَكاَلِمي َفُخْذ َما آتَ ْيُتَك وَُكْن ِمَن الشَّ

 
ََِتي َوِبَكاَلِمي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  يا موَسى : ؛ أي قال اهللُ { قَاَل ياُموَسى ِإنطي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَسا

؛ أي { َفُخْذ َمآ آتَ ْيُتَك } معَك من غير وحٍي ، إنطي اتخذُتَك صفوًة برساَلِتي التي أرسلَنا إليك وبكالِمي 
اِكرِيَن } اْعَمْل بما علَّمُتَك من التوراِة ،   .؛ ِلَما أعطيُتك وأكرمُتكَ { وَُكْن مطَن الشَّ
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َنا َلُه ِفي اأْلَْلَواِح ِمْن ُكلط َشْيٍء َمْوِعَظًة َوتَ ْفِصياًل ِلُكلط َشْيٍء َفُخْذَها ِبقُ  ٍة َوْأُمْر قَ ْوَمَك يَْأُخُذوا بَِأْحَسِنَها وََكَتب ْ وَّ
 ( 666)َسُأرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقيَن 

 
َنا َلُه ِفي اأَلْلَواِح ِمن ُكلط َشْيٍء } قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  من : أي تسعِة ألَواٍح من الزُّبرَجِد األخضِر ، َوِقْيَل { وََكَتب ْ

 .وفيها التوراُة كنَ ْقِش الخاَتم ، ُوُل كلط لوِح عشرُة أذرُعٍ  الياقوِت األحمر أعطاها اهللُ موَسى
ين ، وقولُه تعالى { ِمن ُكلط َشْيٍء } : وقولهُ تعالى  ؛ يعني ما يدُعو إلى { مَّْوِعَظًة } : يعني من ُأُموِر الدط

َوتَ ْفِصيالً لطُكلط َشْيٍء } : الى وقولُه تع. الطاعِة ، وزَْجٍر عن المعصيِة بالوعِد والوعيِد وأخبار األَُمم الماضين
ين من الحالِل والحراِم واألمر والنَّهي: ؛ معناُه {   .لكلط أمٍر من ُأمور الدط

ٍة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوْأُمْر } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ؛ أي اْعَمْل بها بِجدٍّ في ُاعِة اهلِل ومواظبٍة عليها{ َفُخْذَها ِبُقوَّ
؛ أي أُمْر قوَمك يعملوا بأحسِن ما بُ يطَن لهم فيها ؛ أي ُأِمُروا بالخيِر ونُهوا عن { ْأُخُذوْا بَِأْحَسِنَها قَ ْوَمَك يَ 

ُمْرُهْم يأخُذوا بالفرائِض والنوافِل دو َ : ويقاُل . الشرط ، وعَرُفوا ما لهم في ذلك ، فُمْرُهْم يأخُذوا باألحسنِ 
 .بالناسِخ والمنسوخ( يْأُخُذوا: )معناُه : َوِقْيَل . المباِح الذي َ َحْمَد فيه َو ثوابَ 
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؛ أي سوَف ُأريُكْم جهنَّم في اآلخرِة هي داُر الخارجين عن { َسُأْورِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
رو َِ الذين أْهِلُكوا أراَد به ما َمرُّوا عليه في َسَفِرهم من مناِزِل عاٍد وَثمود والقُ : ُاعِة اهلل ، ويقاُل 

 .بالتكذيب
معناُه سُأريُكم داَر فرعو َ وقوِمِه : َوِقْيَل (. َمْعنَاُه َسُأْدِخُلُكُم النَّاَر َوُأرِيُكْم َمَنازَل اْلَكاِفرِينَ : )وقال قتادةُ 

 .وهي مصرُ 
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َحقط َوِإ َْ يَ َرْوا ُكلَّ آيٍَة ََ يُ ْؤِمُنوا ِبَها َوِإ َْ يَ َرْوا َسِبيَل َسَأْصِرُف َعْن آيَاِتَي الَِّذيَن يَ َتَكب َُّرو ََ ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر الْ 
بُوا ِبآيَا َها َغاِفِليَن الرُّْشِد ََ يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل َوِإ َْ يَ َرْوا َسِبيَل اْلَغيط يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل َذِلَك بَِأن َُّهْم َكذَّ تَِنا وََكانُوا َعن ْ

(661 ) 

 
؛ أي سأجعُل جزاَء { َسَأْصِرُف َعْن آيَاِتي الَِّذيَن يَ َتَكب َُّرو ََ ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقط } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ 

المتكبرين الذين َ يُؤمنو َ بالمعجزِة اإلْضاَلَل عن اْلُهَدى ، وعن معرفِة ما أودَع اهللُ في الكتاب يقرؤوَنهُ 
 .َو يفهمو َ ما أراَد اهللُ به

سَأصِرُف عن نَيِل ما في : معناه : سَأصرُِفهم عن اَعتراِض على آيَاِتي باإلبطاِل ، َوِقْيَل : معناهُ : َل َوِقيْ 
آياِتي من العزط والكرامِة ، ويعني بالذين يتكبَّرو َ في األرِض بغيِر الحقط هم الذي يَ َرو ََ أنَّهم أفضُل الخلِق 

 .، وأ ََّ لهم ما ليَس لغيرِهم
َّ يُ ْؤِمُنوْا ِبَها } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ  ة : ؛ معناه { َوِإ َ يَ َرْواْ ُكلَّ آيٍَة  وإ َ يَ َروا كلَّ آيٍة تدلُّ على وحدانيَّة اهلِل ونُبوَّ

قوا بها ،  ِديناً { ََ يَ تَِّخُذوُه َسِبيالً } ؛ أي سبيَل اإِلسالِم ، { َوِإ َ يَ َرْوْا َسِبيَل الرُّْشِد } األنبياِء َ يصدط
ء المتكبرينأل ين ، . نفسهم ، يعني هَؤ وقرأ حمزةُ ومجاهد واألعمش والكسائُي بالفتِح اَستقامة في الدط

وقرأ مالُك بن . باأللفِ ( َوإ َْ يَ َرواْ َسبيَل الرََّشادِ : )وقرأ أبو عبِدالرحمن . والرُّشد بضمط الراِء اَصالحُ 
 .بضمط الياء( َوإ َْ يُ َرواْ : )دينار 

بُوْا بِآيَاتَِنا } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ  ؛ يحتمُل أ َ يكو َ ذلَك { َوِإ َ يَ َرْوْا َسِبيَل اْلَغيط يَ تَِّخُذوُه َسِبيالً ذِلَك بَِأن َُّهْم َكذَّ
موضَع الرفِع على معنى أَمَرهم ذلك ، ويحتمُل أ َ يكو َ َنصباً على معنى فعل اهللُ ذلك بهم بتكذيبهم 

: قال الكلبيُّ . كأنه ذهَب إلى أنه هذا كلُّه خطاُب موَسى( بَقْوِلِه بآيَاتَِنا التطسعأرَاَد : )بآياتنا ، قال مقاتُل 
بُواْ ِبآيَاتَِنا } َمْعَنى ) ٍد صلى اهلل عليه وسلم َواْلُقْرآ َِ { ذِلَك بِأَن َُّهْم َكذَّ } : وذهَب إلى أ ََّ قوَلُه ( بُمَحمَّ

َها َغاِفِليَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . خطاٌب لنبيطنا صلى اهلل عليه وسلم{ َسَأْصِرُف  ََِهيَن { وََكانُوْا َعن ْ ؛ أي عنها 
 .َساِهيَن ، َ يتفكَّرو َ فيها َو يتَّعظُو ََ بها
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بُوا ِبآيَاتَِنا َوِلَقاِء اآْلِخَرِة َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َهْل ُيْجَزْو ََ ِإََّ َما َكانُوا يَ ْعَمُلو ََ   ( 666) َوالَِّذيَن َكذَّ

 
بُوْا ِبآيَاتَِنا َوِلَقآِء اآلِخَرِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } ؛ َبطَُلْت ، { َحِبَطْت } ؛ أي بالبعِث بعد الموت ، { َوالَِّذيَن َكذَّ

َّ َما َكانُوْا يَ ْعَملُ } ؛ في اآلخرِة ، { َهْل ُيْجَزْو ََ } ؛ التي َعِمُلوها على جهِة البرط ، { َأْعَماُلُهْم  ؛ في { و ََ ِإ
نيا  .الدُّ
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َوََ يَ ْهِديِهْم َسِبياًل  َواتََّخَذ قَ ْوُم ُموَسى ِمْن بَ ْعِدِه ِمْن ُحِليطِهْم ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َأَلْم يَ َرْوا َأنَُّه ََ ُيَكلطُمُهمْ 
 ( 666)اتََّخُذوُه وََكانُوا ظَاِلِميَن 

 
: ؛ قال ابُن عبَّاس { قَ ْوُم ُموَسى ِمن بَ ْعِدِه ِمْن ُحِليطِهْم ِعْجالً َجَسداً لَُّه ُخَواٌر  َواتََّخذَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َر رُُجوُعُه قاَل ) ا تََأخَّ اِمريُّ َوِذلَك أ ََّ ُموَسى َكا ََ َوَعَد قَ ْوُمُه باَْنِطاَلِق إَلى اْلَجَبِل َثالَثِيَن ْيوماً ، فَ َلمَّ َلُهُم السَّ
إنَُّكْم اتََّخْذُتُم اْلُحِليَّ ِمْن آِل ِفْرَعْو ََ فَ َعاقَ َبُكُم اهللُ ِبِتْلَك اْلِجنَاَيِة ، َوَمَنَع ُموَسى :  -الً ُمطَاعاً وََكا ََ رَجُ  -

َنا ُموَسى  .َعْنُكْم ، فَاْجَمُعوْا َحتَّى ُأْحرِقَ َها ؛ َلَعلَّ اهللَ أ َْ يَ ُردَّ َعَلي ْ
ِليَّ ِفي النَّار َواتََّخذ ِمْنُه ِعْجالً َونَ َفَخ ِفْيِه الت َُّراَب َفَجَمُعوْا اْلُحِليَّ ، وََكا ََ السَّ  ُْ اِمِريُّ َصائِغاً ، َفَجَعَل اْلِح

ضَع َحاِفَرُه ِفي َموْ  َْ َّ الَِّذي َكأ ََ أَخذهُ ِمْن ُأَثِر فَ َرِس ِجْبرِيَل ، وََكا ََ ذِلَك اْلَفَرُس فَ َرَس اْلَحَياِة ، َما َو ِضٍع إ
ا نَ َفَخ ِفْيِه َشْيئاً ِمْن ذِلَك الت َُّراب َصاَر ِعْجالً َجَسداً َلُه ُخَواٌر ، فَ َعَبُدوُه َوزَفُّوا َحْوَلهُ اْخَضرَّ ، ف َ   (.َلمَّ

إ َ السامريَّ حين صاَغ العجَل جعل فيه ُخروقاً تجِري فيها الريُح ، فكا َ يسمُع من تلك الخروِق : َوِقْيَل 
 .رائيَل أنه حيٌّ َيُخورُ ِشْبُه اْلُخَوار ، فأْوَهَم بني إس

اُج  أْي ُجثٌَّة ََ تَ ْعِقُل ، لَْيَس َلُه رُوٌح َوََ َعْقٌل َوََ َكاَلٌم إنََّما { َجَسداً لَُّه ُخَواٌر } : َمْعَنى قَ ْوِلِه : )قال الزجَّ
جِر ، صوُت الططْشِت صوُت الح: وأما إضافُة اْلُخَوار إلى العجِل في اآليِة فهو كما يقاُل (. َلُه ُخَواٌر فَ َقطْ 

( َلُه ُجَؤارٌ : )وقال عليٌّ رضي اهلل عنه . وأمَّا اْلُحِليُّ فهو جمُع اْلِحْلَيِة وهو ما يُتزيَُّن به من ذهٍب وفضَّة
 .بالجيِم والهمِز وهو الصوتُ 

بكسِر الحاء ( ِهمْ ِحليط )قرأ يعقوُب بفتِح الحاء وجزِم الالم ، وقرأ حمزُة والكسائي ( َحْليِهمْ : )وقولهُ تعالى 
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والالِم وتشديد الياء أتبعا الحاَء كسرَة الالِم ، وقرأ الباقو َ بضمط الحاء وكسِر الالم وتشديد الياِء وهما 
 .ُلغَتا َ

ِل َ ُيكلطُمهم أَلم ينظُروا إلى العج: ؛ معناُه { َأَلْم يَ َرْوْا َأنَُّه ََ ُيَكلطُمُهْم َوََ يَ ْهِديِهْم َسِبيالً } : قَ ْوُلُه تَ َعالى 
بما ُيجِري عليهم نَفعاً ويدفُع عنهم ُضّراً ، َو يُرِشُدهم ُريقاً إلى خيٍر ليأتوُه َو الى شرٍّ لينتَ ُهوا عنه ، 

 ؛ يجوُز أ َ{ اتََّخُذوُه وََكانُواْ ظَاِلِميَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ولو كا َ إَلهاً لهَداُهم ؛ أل ََّ اإللَه َ يُهِمُل عباَدهُ 
َعَبُدوهُ وكانوا : َ يُرِشُدهم الطريَق الذي يتَّخذوَنُه ، ويجوُز أ َ يكو َ ابتداًء على معنى : يكو َ معناُه 

 .بعبادِتهم إياهُ ظالمين
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ا ُسِقَط ِفي َأْيِديِهْم َورََأْوا َأن َُّهْم َقْد َضلُّوا قَاُلوا لَِئْن َلْم يَ ْرَحْمَنا رَب َُّنا َويَ ْغِفْر لَ  َنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن َوَلمَّ
(666 ) 

 
ا ُسِقَط ِفي َأْيِديِهْم َورََأْوْا َأن َُّهْم َقْد َضلُّوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َنِدُموا على عبادِتهم العجَل ، ورأوا { َوَلمَّ

؛ { َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن } ؛ عملنا ؛ { ْغِفْر لََنا قَالُوْا َلِئن لَّْم يَ ْرَحْمَنا رَب َُّنا َوي َ } أنَّهم قد َضلُّوا عن الحقط ، 
ى َما فَ َعَل اْلُمَتَحسطِر َعَلى َما فَ رََّط ِمْنُه : )قال الزجاج . بالعقوبةِ  َْ َقْد ُسِقَط ُفاَل ٌَ ِفي : يُ َقاُل لِلنَّاِدِم عَل

 (.َوأْسِقَط بَمْعَنى َسَقَط النََّدُم ِفي أْيِديِهمْ . َيِدهِ 
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ا رََجَع ُموَسى ِإَلى قَ ْوِمِه َغْضَبا ََ َأِسًفا قَاَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن بَ ْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر رَبط  ُكْم َوَأْلَقى اأْلَْلَواَح َوَلمَّ
اُدوا يَ ْقتُ ُلونَِني َفاَل ُتْشِمْت ِبَي اأْلَْعَداَء َوََ َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِه َيُجرُُّه ِإلَْيِه قَاَل اْبَن ُأمَّ ِإ ََّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني وَكَ 

 ( 660)َتْجَعْلِني َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن 

 
ا رََجَع ُموَسى ِإَلى قَ ْوِمِه َغْضَبا ََ َأِسفاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي رجَع ُموَسى من الجبل إلى قومِه شديَد { َوَلمَّ

} ؛ فَ َعْلُتْم َخْلِفي في َغيَبِتي بعبادِة العجل ، { بِْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمن بَ ْعِدي قَاَل } الغضب َحزِيناً ، 
؛ ِمن { َوَأْلَقى األَْلَواَح } أْسَتْبطَْأُتْم وعَد ربكم الذي وعَد في أربعين ليلٍة ، : ؛ معناهُ { َأَعِجْلُتْم َأْمَر رَبطُكْم 

أَخذ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِه َيُجرُُّه ِإَلْيِه } ن يدِه ، يده التي كانت فيها التوراُة وألقاها م
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 (.رَأَسُه بَيِدِه اْلُيْمَنى َوِلْحَيَتُه بَيِدِه اْلُيْسَرى
وا ؛ أي قَ َهرُ { قَاَل اْبَن ُأمَّ ِإ ََّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني وََكاُدوْا يَ ْقتُ ُلونَِني } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وِني واستذلُّوِني وَهمُّ

 .لِتَ َرفُِّقِه عليه ، وعلى هذه ُريقُة العرب( يَا اْبَن ُأمَّ )بقتِلي ، وكا َ هارو َ أخاُه ألبيِه وُأمطِه ولكنَُّه قال 
قوم الظالمين ، ؛ َ تُ َفرطْحُهْم عليَّ َو تُظنَّ أنطي رضيُت بفعِل ال{ َفالَ ُتْشِمْت ِبَي اأَلْعَدآَء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ فال تجَعلني مع َعَبَدِة العجِل في الغضب عليَّ ، وكا َ هارو َُ أكبَر { َوََ َتْجَعْلِني َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن } 
 .من موسى بثالِث سنين ، وأحبَّ إلى بني إسرائيَل من موسى

َّ حفصاً  يم ُهنا ، وفي ُه فَحذُفوا ياَء اإلضافِة ؛ أل ََّ بكسِر الم( يَا اْبَن ُأمط )قرأ ابُن عبَّاس والكوفيُّو َ إ
َنى النداِء على الحذِف ، وبِقَيِت الكسرُة على الميِم َدليالً على ياِء اإلضافِة كقولِه  ( يَا ِعَباِد ، َويَا قَ ْومِ )َمب ْ

َميِقِع   .معنى يا ابَن ُأمَّاهُ  باثباِت الياء ، وقرأ الباقو َ بفتِح الميِم على( يَا اْبَن ُأمطي)، وقرأ ابُن السُّ
، قرأ مجاهُد { َفالَ ُتْشِمْت ِبَي اأَلْعَدآَء } : بعبادِة العجِل ، وقولُه تعالى { اْسَتْضَعُفوِني } : وقولهُ تعالى 

ماَتُة هي سروُر العدوط ( اأَلْعَداءُ )بفتح التاِء والميم ، ورفِع ( َفالَ َتْشَمتْ : )ومالُك بن ديناٍر   .، والشَّ
ِلَم جاَز لموسى أ َ ُيجرَّ برأِس هارو َ ولحيتِه ، واَنبياُء َ يجوز ألحٍد أ َ يستخفَّ بهم ، : ْيَل فإ َْ قِ 

ألنه أجراهُ : َوِقْيَل . إ ََّ هذا كا َ منُه على جهِة الِعَتاب َ على جهِة اْلَهَوا َِ : وكا َ هارو َُ نبيّاً ؟ ِقْيَل 
ةِ  ِة كالنفِس الواحدة ، وقد يقبُض اإلنسا َُ عند الَغْيِظ  مجَرى نفسِه من حيث أنَّهما كاناَ في النبوَّ واأُلخوَّ

أ ََّ ُعَمَر رضي اهلل عنه َكا ََ إذا َحَزبَُه أْمٌر فَ َتَل )على لحيِة نفسه ، ويُعضُّ إْبهاَمْيِه وَشَفتيه ، كما ُروي 
 (.َشارَبهُ 

اُل بني إسرئيل أ ََّ موسى غضب م ُجهَّ َّ أ ََّ هارو ََ خاَف أ َ يتوهَّ ا ٌَ عليه كَغَضبِه على َمن َعَبَد العجَل ، إ
إ ََّ موسى فَ َعَل هذا بهارو َ في حالِة الغضب : َوِقْيَل . اآلية{ ... اْبَن ُأمَّ ِإ ََّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني} : فقاَل 

ة الغضب ، و  كا َ التي َ يملُك اإلنسا َُ فيها نفَسُه ، وكا َ ذلك صغيرًة منه ، كما ألَقى األلواَح لشدَّ
 .الواجُب عليه أ َ يُ َعظطَمها
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 ( 666)قَاَل َربط اْغِفْر ِلي َوأِلَِخي َوَأْدِخْلَنا ِفي رَْحَمِتَك َوَأْنَت َأرَْحُم الرَّاِحِميَن 

 
} ، ؛ ما كا َ منُه من التقصير في ردط القوم عن عبادِة العجل { قَاَل َربط اْغِفْر ِلي َوأَلِخي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي أرَحُم بنا ِمنَّا ، وأرحُم بنا من { َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن } ؛ أي في َجنَِّتَك ، { َوَأْدِخْلَنا ِفي رَْحَمِتَك 
 .أبنائِنا وُأمَّهاتنا
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نْ َيا وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْفَترِيَن  ِإ ََّ الَِّذيَن اتََّخُذوا اْلِعْجَل َسيَ َناُلُهْم َغَضٌب ِمْن رَبطِهْم َوِذلٌَّة ِفي اْلَحَياةِ   ( 666)الدُّ

 
إ ََّ الذين اتَّخذوا : ؛ معناهُ { ِإ ََّ الَِّذيَن اتََّخُذوْا اْلِعْجَل َسيَ َنالُُهْم َغَضٌب مطن رَّبطِهْم } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

وقولهُ . إرادُة اَنتقاِم على ما َسَلفَ  :والغضُب من اهلِل . العجَل إَلهاً سيصيُبهم عذاٌب من ربهم في اآلخرةِ 
نْ َيا } : تعالى  وََكَذِلَك } ؛ أراَد به ما ُأِمُروا به من استسالِمهم للفعِل بُقعوِدهم ، { َوِذلٌَّة ِفي اْلَحياِة الدُّ

ِء فكذلك َنجِزي الكاذبين على اهللِ { َنْجِزي اْلُمْفَترِيَن   .أي كما َجَزينا هَؤ
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يطَئاِت ثُمَّ تَابُوا ِمْن بَ ْعِدَها َوآَمُنوا ِإ ََّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر رَِحيٌم َوالَِّذي  ( 666)َن َعِمُلوا السَّ

 
يطَئاِت ثُمَّ تَابُوْا ِمن بَ ْعِدَها َوآَمُنوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  رَك و : ِقْيَل { َوالَِّذيَن َعِمُلوْا السَّ يئات الشط سائَر أراَد بالسَّ

 .؛ ظاهُر المعنى{ ِإ ََّ رَبََّك ِمن بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر رَِّحيٌم } المعاصي إذا تاَب صاحُبها عنها ، 
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ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اأْلَْلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُهًدى َورَْحَمٌة لِلَِّذيَن ُهْم ِلَربطِهْم يَ رْ   ( 666)َهُبو ََ َوَلمَّ

 
؛ أي َسَكَن عن موسى الغضُب وزالت { َوَلماَّ َسَكَت َعن مُّوَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اأَلْلَواَح } : ْوُلُه تَ َعاَلى ق َ 

ة غضبهِ  أدخلُت قُ ُلْنُسَوًة : َسَكَت موَسى عِن الغضب ، هذا من اْلَمْقُلوب ، كما يقاُل : معناُه : َوِقْيَل . قوَّ
بعَد ما كا َ ألَقاَها وبعَد ما { َأَخَذ اأَلْلَواَح } : وقوُله تعالى . قُ ُلْنُسَوةٍ في رأِسي ، يريُد أدخلُت رأِسي في 

رت ، وذَهَب منها ستَّة أسباِعها  .تكسَّ
َها َوَلْم َيْذَهبْ : )؛ قال عطاُء { َوِفي ُنْسَخِتَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  فيما : معناه : ، ويقاُل ( َوِفيَما بَِقَي ِمن ْ
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َسَخهُ موسَ  َْ رَ  ََ لطلَِّذيَن ُهْم } ؛ أي بيا ٌَ من الضَّاللة ونجاةٌ ، { ُهًدى َورَْحَمٌة } : وقولُه تعالى . ى مما تكسَّ
 .؛ يخَشو َ اهللَ ويعملو َ بها{ ِلَربطِهْم يَ ْرَهُبو ََ 
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ا َأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفةُ  قَاَل َربط َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتَ ُهْم ِمْن قَ ْبُل َوِإيَّاَي  َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعيَن رَُجاًل ِلِميَقاتَِنا فَ َلمَّ
َنُتَك ُتِضلُّ ِبَها َمْن َتَشاُء َوتَ ْهِدي َمْن َتَشاُء  َفَهاُء ِمنَّا ِإ َْ ِهَي ِإََّ ِفت ْ َأْنَت َوِلي َُّنا فَاْغِفْر َلَنا َأتُ ْهِلُكَنا ِبَما فَ َعَل السُّ

ُر اْلغَ  نْ يَا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة ِإنَّا ُهْدنَا ِإَلْيَك قَاَل ( 666)اِفرِيَن َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخي ْ َواْكُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الدُّ
 اَة َوالَِّذيَن ُهمْ َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِه َمْن َأَشاُء َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُبُ َها لِلَِّذيَن يَ ت َُّقو ََ َويُ ْؤتُو ََ الزَّكَ 

الَِّذيَن يَ تَِّبُعو ََ الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأْلُمطيَّ الَِّذي َيِجُدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِفي الت َّْورَاِة ( 661)ِبآيَاتَِنا يُ ْؤِمُنو ََ 
َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيطَباِت َويُ  ْنِجيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ ُهْم َواإْلِ َحرطُم َعَلْيِهُم اْلَخبَاِئَث َوَيَضُع َعن ْ

الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأولَِئَك ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروهُ َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوا النُّوَر 
 ( 666)ُهُم اْلُمْفِلُحو ََ 

 
واختاَر موسى ِمن قومِه سبعين : ؛ ومعناُه { َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعيَن رَُجالً لطِميَقاتَِنا }  :قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

رُجالً للوقِت الذي وقَّتنا لُه يصَحُبهم مع نفسِه عند الخروِج إلى الميقاِت ، فيشَهُدوا عند قوِمهم على 
قو َ موسَ  ى في أ ََّ اهلل َكلََّمُه ، وكانوا اثَنى عشَر ِسْبطًا ، فاختاَر سماِع كالِم اهلل ، فإنَّهم كانوا َ ُيصدط

إنَّما ُأِمرُت بسبعين فلَيرِجْع اثنا َِ منكم ، وَلهما : ُموَسى من كلط سبط ستًَّة ، وخلَف منهم رُجلين ، وقال 
 .ين الى الجبلِ أجُر َمْن َحَضَر ، فرَجَع يُوَشُع بن يُونَا وكالُب بن يوقَ نَّا ، وذهَب موسى مع السبع

ا َأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َربط َلْو } : ؛ موَسى { قَاَل } ؛ أي الزَّلَزَلُة الشديدةُ عند الجبِل ، { فَ َلمَّ
ظنَّ أ َ ؛ أ َْ حملَتهم إلى الميقاِت ، وأهَلكَتني معهم بقتِل القبطيط ، و { ِشْئَت َأْهَلْكتَ ُهْم مطن قَ ْبُل َوِإيَّاَي 

َفَهآُء ِمنَّآ } : الرجفَة إنَّما أخذْتهم بسبب عبادة بني إسرائيل العجَل ، فقال  ثم { َأتُ ْهِلُكَنا ِبَما فَ َعَل السُّ
َنُتَك } : قال  َّ ِفت ْ َّ بَِليَُّتَك إذ صار الروُح في العجِل ، { ِإ َْ ِهَي ِإ { ُتِضلُّ ِبَها } ؛ يعني ما عبادةُ العجِل إ

 .{َمن َتَشآُء َوتَ ْهِدي َمن َتَشآُء } ِة ، ؛ بالفتن
؛ أي أنَت ناِصُرنا وحافظُنا ومتولطي ُأمورنا فاغِفْر لنا ُذنوبَنا { َأنَت َوِلي َُّنا فَاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

بنا ،  ُر اْلَغاِفرِيَن } وارحمنا َو تعذط  .{َوَأنَت َخي ْ
ْيَل  ِْ بعو َ ، جعَل يبِكي ويقوُل إ ََّ مو : َوِق ا هلَك السَّ يا رب ماذا أقوُل لَبِني : سى عليه السالم َلمَّ

ُثمَّ بَ َعثْ َناُكم مطن بَ ْعِد َمْوِتُكْم } : إسرائِيَل إذا رجعُت إليهم ، وقد أهلكَت خيارهم ؟ فَ بَ َعَثهم اهللُ كما قال 
م تفسيُر ذلك في البقرةِ [ 61: البقرة ]{  .وقد تقدَّ
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نْ َيا َحَسَنًة } : ُه َعزَّ َوَجلَّ قَ ْولُ  َوِفي } : ؛ يعني العلَم والعبادَة ، وقولُه تعالى { َواْكُتْب َلَنا ِفي َه اِذِه الدُّ
َنا { ِإنَّا ُهْدنَ آ ِإَلْيَك } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ؛ أي واُكتْب لنا في اآلخرِة َحَسَنًة وهي الجنَّةُ { اآلِخَرِة  ؛ أي أنَ ب ْ
 .َهاَد يَ ُهوُد ؛ إذا رجَع ، وَلم يُؤخذ اسُم اليهوِد ِمن هذا وإنما ُأِخذ من تَ َهوَّدَ : بالتوبِة ، يقاُل ورَجعنا 

ن هو أهٌل لذلك ، { قَاَل َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِه َمْن َأَشآُء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َورَْحَمِتي َوِسَعْت } ؛ ِمن عبادي ِممَّ
ا نَ َزَلْت َهِذِه اآلَيةُ َتطَاَوَل َلَها إبْليُس َوقَاَل : )قال ابُن عبَّاس . البرَّ والفاجرَ ؛ يعني وِسَعِت { ُكلَّ َشْيٍء  : َلمَّ

أي َسُأوِجُبها للَّذين ( { َفَسَأْكُتبُ َها لِلَِّذيَن يَ ت َُّقو ََ } : أنا َشْيٌء ِمَن اأَلْشَياِء ، فَأْخَرَجُه اهللُ ِمْن ذِلَك بَقْوِلِه 
ركَ   .{َويُ ْؤتُو ََ الزََّك اَة َوالَِّذيَن ُهم ِبآيَاتَِنا يُ ْؤِمُنو ََ } والمعاصي ،  يتَّقو ََ الشط

َها بَقْوِلِه : فَ َقالْت اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى  َْ } : َنْحُن نَ تَِّقي َونُ ْؤِتي الزََّكاَة َونُ ْؤِمُن بآيَاِت رَبَنا ، فَأْخَرَجُهُم اهللُ ِمْن
اُه ُأمطيّاً ألنه لم ُيحسِن { َل النَِّبيَّ األُمطيَّ الَِّذيَن يَ تَِّبُعو ََ الرَُّسو  داً صلى اهلل عليه وسلم َسمَّ ؛ يعني ُمَحمَّ

ُلوْا ِمن قَ ْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َوََ َتُخطُُّه ِبَيِميِنَك } : الكتابَة ، قال اهلل تعالى  ، [ 66: العنكبوت ]{َوَما ُكنَت تَ ت ْ
الَِّذي َيِجُدوَنهُ َمْكُتوباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى " مٌَّة ُأمطيٌَّة ََ َنُكُتُب َوََ َنْحِسُب إنَّا أُ : " وقال صلى اهلل عليه سلم 

 .؛ يعني نَ ْعَتهُ وصَفتُه وخاَتمه الذي بين َكِتَفيِه ونعَت ُأمَّته وشريعتهِ { ِعنَدُهْم ِفي الت َّْورَاِة َواإِلْنِجيِل 
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َماَواِت َواأْلَْرِض ََ ِإَلَه ِإََّ ُهَو ُيْحِيي ُقْل يَا َأي َُّها النَّاُس إِ  نطي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم َجِميًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ
 ( 666)ُدو ََ ُكْم تَ ْهتَ َويُِميُت َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَِّبيط اأْلُمطيط الَِّذي يُ ْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماِتِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَّ 

 
َكا ََ ُكلُّ َرُسوٍل : )؛ قال ابُن عبَّاس { ُقْل ياَأي َُّها النَّاُس ِإنطي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم َجِميعاً } : قَ ْوُلَه َعزَّ َوَجلَّ 

داً صلى اهلل عليه وسلم إَلى قَ ْوِمِه َوِغْيِرِهمْ  َعُث إَلى قَ ْوِمِه ، َوبَ َعَث اهللُ ُمَحمَّ ُد : اآلية ومعنى ( يُ ب ْ ُقْل يا ُمَحمَّ
 .إنطي رسوُل اهلل إليكم كافَّة أدُعوكم إلى ُاعِة اهلِل وتوحيدِه وات َّبَاِعي فيما أدَّيتُه إليُكم

َماَواِت َواأَلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َ } : ؛ تعريُف اهلِل الذي أرسَلُه إليهم ، وقولُه تعالى { الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ
؛ أي ُيحيي { ُيْحيِ ي َويُِميُت } ؛ أي ََ شريَك له في اإلَلهيَّة ، َو خالَق َو رازَق غيرُه ، { َّ ُهَو ِإَلَه إِ 

ُيحيى : معناهُ : َوِقْيَل , الخلَق من النُّْطفة ، ويُِميُتهم عنَد انقضاِء آَجاِلهم ، َ يقدُر على ذلَك أحٌد ِسَواهُ 
نيااألمواَت للبعِث ، ويُِميُت األحي  .اَء في الدُّ

قُوا باهلِل ورسولِه النبيط اأُلمطيط الذي ََ َيكُتُب ، { َفآِمُنوْا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَِّبيط اأُلمطيط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َصدُّ
ما يُوَحى إليه ، وقولُه  َ يقرأ الكُتَب وينُقَل إليهم أخباَر الماِضيَن ، ولكن يَ تَّبعُ " َ " فَ يُ ْؤَمُن من جهتِه أ َْ 

} : فهو ِعيَسى ، وقوله تعالى ( وََكِلَمِتهِ )وَمن قرأ . ؛ أي باهلِل وُكتُُبهِ { الَِّذي يُ ْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماِتِه } : تعالى 
 .؛ ظاهُر المعنى{ َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدو ََ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



(0/0) 

 
 

 ( 666)بِاْلَحقط َوِبِه يَ ْعِدلُو ََ  َوِمْن قَ ْوِم ُموَسى ُأمٌَّة يَ ْهُدو ََ 

 
َوِبِه } ؛ يدعو َ إلى الحق ، { يَ ْهُدو ََ بِاْلَحقط } ؛ أي جماعة ؛ { َوِمن قَ ْوِم ُموَسى ُأمٌَّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ وبِه َيحُكمو َ وهم ُمؤِمُنو أهِل الكتاب عبُداهلِل بن سالم وأصحابهُ { يَ ْعِدلُو ََ 
أنَّهم قوٌم من بني إسرائيَل ِقَبَل المشرِق ، وَخْلَف الصطين عند المطلِع ُأِخُذوا من : )بَّاس وُروي عن ابِن ع

بيِت المقدِس ، فُرِمَي بهم هناَك متَمسطكين بالتوراِة ُمشَتاِقيَن إلى اإلسالِم ، يعملو َ بفرائِض اهلل ، بُيوُتهم 
بهم ، َ تَ َباُغَض بينهم َو َتَحاُسَد َو ِحْلَف َو خيانَة مستويةٌ ، واألمانُة فيهم فاشيٌة ، قُبورهم عند أبوا

َو كذَب َو غشَّ ، يعَملو َ بالحقط فيما بينهم بال أميٍر َو قاٍض ، مرَّ بهم رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه 
 (.وسلم ليلَة ُأسِرَي به ، فعرَض عليهم اإلسالَم فَقبُلوهُ 

َّ أنَّا َ أ ََّ بين الصطين وبي: )وذكر مقاتُل  َنهم واِدياً جارياً من رمٍل ، فيمنُع الناَس من إْتيانِهم واخباِرهم ، إ
َّ من النبيط صلى اهلل عليه وسلم أْخبَ َرُه بِه رَبُّهُ َعزَّ َوَجلَّ ، واخبرُه به النبيُّ صلى اهلل عليه  نسمُع أخباَرهم إ

 (.بينهم نَ ْهٌر من َشْهدٍ هم قوٌم بيَنكم و : )وقال السديُّ . وسلم ابَن عبَّاس
ِء القوُم منهم وسألوا أ َْ يُفرطَق اهللُ : )قال ابن ُجرِيج  ا قَ َتلوا أنبياَءهم وَكَفُروا ، تبَ رَّأ هَؤ إ ََّ بني إسرائيَل َلمَّ

بينهم وبينهم ، ففتَح اهلل لهم نَ َفقاً في األرِض ، فَصارُوا فيه َسَنًة ونصفاً حتى خرُجوا من وراِء الصين ، 
َلتنا  (.فهم هناَك ُمسلمو َ ُيَصلُّو ََ إلى ِقب ْ

ي َنهر أْرَداف ، يُمَطرو َ : )وقال الكلبيُّ والربيع  هم قوٌم خلَف الصطين على َنهر يجِري على الرَّمِل ُسمط
باللَّيِل ، يصبُحو َ بالنهاِر ويزرَعو َ ، َ َيِصُل إليهم منَّا أحٌد َو منهم إلينا ، وهم على الحقط ، ذهَب 

 .جبريُل بالنبيط صلى اهلل عليه وسلم إليِهم ليلَة ُأسِرَي به فكلََّمهم
ٌد صلى اهلل عليه وسلم : ََ ، قال : هل تعرفو َ هذا الذي ُتكلطمونَُه ؟ قالوا : فقال جبريُل  هذا ُمَحمَّ

َمن أدرَك منُكم : نا فقاَل يا رسوَل اهلِل ؛ إ ََّ موَسى أوَصا: رسوُل اهلِل النبيُّ اأُلمطي ، فآَمُنوا به وقالوا 
ٌد صلى اهلل عليه وسلم على موَسى وعليهم  داً صلى اهلل عليه وسلم فَ ْليُ ْقِرْؤُه منطي السالَم ، فردَّ ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ة ، ولم يكُن يومئٍذ نزلت فريضٌة غيَر الصَّالة والزكاِة  السالَم ، ثم أقَرأهم َعْشَر ُسَوٍر من القرآ َِ أُْنزلت بمكَّ
بتَ ،  ُعوا ويترُكوا السَّ  (.وأَمَرهم أ َْ يُقيموا مكانَهم وأمَرهم أ َْ ُيَجمط
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َنا ِإَلى ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قَ ْوُمُه َأ َِ اْضِرْب ِبعَ  َصاَك اْلَحَجَر َوَقطَّْعَناُهُم اثْ َنَتْي َعْشَرَة َأْسَباًُا ُأَمًما َوَأْوَحي ْ
ًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربَ ُهْم َوظَلَّْلَنا َعَلْيِهُم اْلَغَماَم َوَأنْ َزْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ فَانْ َبَجَسْت ِمْنُه اثْ َنَتا َعشْ  َرَة َعي ْ

َُيطبَاِت َما َرزَقْ َناُكْم َوَما ظََلُمونَا َوَلِكْن َكانُوا َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمو ََ  ْلَوى ُكُلوا ِمْن   ( 610)َوالسَّ

 
؛ أي فُ رطُقوا بني إسرائيَل اثنَتي عشرة فرقًة ، { َوَقطَّْعَناُهُم اثْ َنَتْي َعْشَرَة َأْسَباُاً ُأَمماً } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 

على لفِظ التَّأنيِث وإ َْ كا َ ( اثْ َنَتي َعْشَرةَ )والسطْبُط في ولِد اسحق كالقبيلِة في ولِد إسماعيَل ، وإنَّما ذكَر 
راً ؛ أل َ األسب  .اَط هي الِفَرُق والجماعاتُ السبُط مذكَّ

اثَنى : بالجمِع َو يجمُع ما بعَد العشرِة على لفِظ الجمع ، وإنَّما يقاُل ( أْسَباُاً )كيف قاَل : فا َْ ِقْيَل 
نَُّه بَدٌل ََ يَُمي َُّز ، َكأَ ( أْسَباُاً )أ ََّ قَ ْوَلُه : )ذكَر الزجَّاُج : عشَر ِدرهماً َو يقاُل اثنى عشَر درَاهم ؟ ِقْيَل 

 .بالتخفيف( َوَقَطْعَناُهمْ )وقرأ أبا َ بن تَ ْغُلْب ابِن زيد عن عاصم (. َقطَّْعَناُهْم أْسَباُاً اثْ َنَتي َعْشَرةَ : قَاَل 
َنآ ِإَلى ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قَ ْوُمُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أوَحينا إليه في التطيِه حين ُلَب قومُه منه { َوَأْوَحي ْ

َوِلَهذا ( َكا ََ َحَجراً َيْحِمُلوَنُه َمَعُهْم َعَلى ِحَمارٍ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َأ َِ اْضِرب ب طَعَصاَك اْلَحَجَر } ماَء ، ال
 .ُعرطَف باأللِف والالمِ 

 ، واَنفجاُر خروجُه خروُج الماِء قَليالً : ؛ اَْنبَجاُس { فَانَبَجَسْت ِمْنُه اثْ َنَتا َعْشَرَة َعْيناً } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
؛ أل َ الماَء كا َ يخرُج من الحجِر في اَبتداء قليالً ثم يتَِّسُع فاجتمَع ( فَانْ َبَجَستْ )واسعاً ، وإنما قاَل 

َر منه اثنَتا عشرَة َعيناً ؛ ألنَّهم كانوا اثنَتي عشرَة ِسْبطاً ، وكا َ  فيه صفُة اَنبجاِس واَنفجار ، وإنما تفجَّ
 .، كلُّ سبٍط موضَع شربهِ { َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَ ُهْم } سبٍط السبَط اآلخر ،  َ يخالُط كلُّ 

مِس ، { َوظَلَّْلَنا َعَلْيِهُم اْلَغَماَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوَأنْ َزْلَنا } أي ظَلَّلَنا عليهم بالنَّهار في التطيه لَيِقَيهم حرَّ الشَّ
ْلَوى َعَلْيِهُم اْلَمنَّ َوا ماِني ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى { لسَّ ْلَوى ُائٌر يشبُه السَّ ُكُلواْ ِمن } : ؛ فاْلَمنُّ الترنجبين ، والسَّ

؛ أي وما َضرُّونا { َوَما ظََلُمونَا } أي من ِخاَلِل ما رزقَناكم من اْلَمنط والسَّلَوى { َُيطَباِت َما َرزَقْ َناُكْم 
 .؛ ولكن َضرُّوا أنفَسهم{ َولَ اِكن َكانُواْ َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمو ََ } ن ُشكر النعمة ، بمخالفِتهم أْمَرنا وإعراِضهم ع
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َها َحْيُث ِشْئُتْم َوقُولُوا ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ  ًدا نَ ْغِفْر َلُكْم َوِإْذ ِقيَل َلُهُم اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْرَيَة وَُكُلوا ِمن ْ
 ( 616)َسَنزِيُد اْلُمْحِسِنيَن  َخِطيَئاِتُكمْ 

 
؛ أي قيَل لهم وقَت خُروِجهم من التطيِه اْسُكنوا القريَة { َوِإْذ ِقيَل َلُهُم اْسُكُنوْا َه اِذِه اْلَقْرَيَة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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َها َحْيُث ِشْئُتْم } أريحا ببيِت المقدس ،  ؛ أي { ِحطٌَّة } ؛ َمْسأََلُتنا ؛  {َوقُولُوْا } ؛ من نَعيِمها ، { وَُكُلوْا ِمن ْ
داً } اْحُطْط عنَّا ُذنوبَنا ،  ن َّْغِفْر َلُكْم } ؛ باَب أريحا خاِشعين هلِل خاِضعين ، { َواْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ

 .؛ ما َسَلَف من ُذنوبكم باستغفارِكم وخُضوِعكم{ َخِطيَئاِتُكْم 
: وقولُه تعالى (. َخِطيَُّتُكمْ )، وقرأ ابُن عامر بتاء مضمومٍة أخرى  بالتاء مضمومةً ( تُ ْغَفرْ )وقرأ أهُل المدينة 

نيا نزيُدهم َفضالً في اآلخرِة ثَواباً { َسَنزِيُد اْلُمْحِسِنيَن }   .؛ أي الذين َ ذنَب لهم في الدُّ

(0/0) 

 
 

َر الَِّذي ِقيَل َلُهْم فََأْرسَ  ُهْم قَ ْوًَ َغي ْ َل الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ َماِء ِبَما َكانُوا َيْظِلُمو ََ فَ َبدَّ ْلَنا َعَلْيِهْم رِْجًزا ِمَن السَّ
(616 ) 

 
َر الَِّذي ِقيَل َلُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُهْم قَ ْوًَ َغي ْ َل الَِّذيَن ظََلُموْا ِمن ْ ؛ أي َغي ََّر الذين ظََلُموا أنفَسهم { فَ َبدَّ

فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم } ِحطَّة ، : ا ؛ أي حنطٌة حمراء ، ويقال قالوا القوَل الذي ُأِمُروا به ، فقالوا إُة ِسْمَقان
َمآِء   .؛ بتبديِلهم ما ُأِمُروا به{ ِبَما َكانُواْ َيْظِلُمو ََ } ؛ أي عذاباً أنْ َزَلُت بهم ناراً وأحرَقتهم ، { رِْجزاً مطَن السَّ
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ْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيتَانُ ُهْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا َواْسَأْلُهْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّتي َكاَنْت  َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يَ ْعُدو ََ ِفي السَّ
ُلوُهْم ِبَما َكانُوا يَ ْفُسُقو ََ   ( 616)َويَ ْوَم ََ َيْسِبُتو ََ ََ تَْأتِيِهْم َكَذِلَك نَ ب ْ

 
ُد يهوَد المدينِة عن : ؛ معناُه { ِتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر َوْسئَ ْلُهْم َعِن اْلَقْريَِة الَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َسْل يا ُمَحمَّ

القريِة التي كانت بُقرب البحِر وهي مدينة إيله على ساحِل البحر بين المدينِة والشَّام ، وهذا سؤاُل توبيٍخ 
ا َُ أ ََّ يهود المدينِة َجَروا على وتقريٍر وتعريف لهم ، َ سؤاَل تعريِف من ِقَبِلهم ، وفي السؤاِل لهم بي

عادِة أسالِفهم في التمرُِّد في المعصيِة ، فكأ ََّ اهللَ تعالى أَمَر نَبيَُّه صلى اهلل عليه وسلم أ َ يسألهم ما فعَل 
ٍد اهللُ بأهِل تلك القريِة ، أليس قد جعَلُهم اهللُ قردًة بمخاَلَفِتهم أمَر اهلِل ، فما يُؤِمنَُّكْم في تكذيب ُمحَ  مَّ

 .صلى اهلل عليه وسلم من عذاِب اهلل
ْبِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َمَك في يوِم السَّبِت ، { ِإْذ يَ ْعُدو ََ ِفي السَّ ؛ أي حيث يتجاوزُو ََ الحدَّ بأخِذهم السَّ

ِحيتَانُ ُهْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم  ِإْذ تَْأتِيِهمْ } : وقولهُ تعالى . وقد ُأِمُروا أ َْ ََ يصطَاُدوا فيه ويتفرَُّغوا للعبادِة والطاعة
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اُك (. أْي ظَاِهَرًة َعَلى َوْجِه اْلَماءِ : )؛ قال ابُن عباس { ُشرَّعاً  ُمَتتَابَعًة ِمْثَل اْلِكبَاِش اْلبيِض : )و قال الضحَّ
َما َِ يَ ْوَمِئٍذ أ َْ ُتَصادَ  بت ، كانت {  َويَ ْوَم ََ َيْسِبُتو ََ ََ تَْأتِيِهمْ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى (. السط أي َ يكو َ يوُم السَّ

 .الحيتا َُ تغوُص في الماِء َو تأتِيهم ُشرَّعاً 
ْبتِ : )وقرأ أبو نُهيك  . بضمط الياء وكسِر العين وتشديِد الدال ؛ يُ َهي طُؤ ََ اآلَلَة ألخِذَها( إْذ يُِعدُّو ََ ِفي السَّ

َميِقِع  بتِ ( ِفي األْسَباتِ )وقرأ ابُن السُّ إذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانُ ُهْم يَ ْوَم أْسبَاِتِهْم )وقرأ بعُضهم . على جمِع السَّ
فجعلت ُائفٌة من أهِل هذه المدينة يُلُقو ََ الشَّبكَة في الماِء في يوِم السَّبت ، ويقولو َ حتى يقُع ( ُشرَّعاً 

َّ يوَم األحِد ، وقالوا إنَّما بكَة من الماِء إ مُك ، ثم َ ُيخرُِجو ََ الشَّ نصطاُد في يوِم األحِد ، قَ ْولُُه  فيها السَّ
ُلوُهم ِبَما َكانُوا يَ ْفُسُقو ََ } : تَ َعاَلى  ُد عليهم في التَّكليِف بعصيانِهم { َكَذِلَك نَ ب ْ ؛ أي كذلك ُنَشدط

 .وِفْسِقهم
بِت كما تأتِيهم في ي( َكذِلكَ : )ووقَف بعُض الُقرَّاء على قولِه  وِم على معنى َ تأتِيهم في غيِر يوم السَّ

بت ، ُثم ابتدأ فقاَل  ُلوُهم ِبَما َكانُوا يَ ْفُسُقو ََ } السَّ كيَف عرََّف اهللُ الحيتا ََ الَفْضَل من : فإ َْ ِقْيَل . {نَ ب ْ
بت وغيره من األيَّام ؟ ِقْيَل  َ يمتنُع أ ََّ اهللَ عرََّفها ذلك أو قوَّى َدَواِعَيها ؛ أي إلى الشُّروِع في : يوِم السَّ

بتِ   .معجزًة لنبيط ذلك الوقِت وابتالًء ألُولئك القومِ  يوم السَّ
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بُ ُهْم َعَذابًا َشِديًدا قَالُوا َمعْ  ُهْم ِلَم َتِعظُو ََ قَ ْوًما اللَُّه ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذط ِذرًَة ِإَلى رَبطُكْم َوَلَعلَُّهْم َوِإْذ قَاَلْت ُأمٌَّة ِمن ْ
ُقو ََ   ( 616)يَ ت َّ

 
بُ ُهْم َعَذاباً َشِديداً } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ  ُهْم ِلَم َتِعظُو ََ قَ ْوماً اللَُّه ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذط ؛ في اآليِة { َوِإَذا قَاَلْت ُأمٌَّة مطن ْ

إذ قالت ُعصَبًة من أهِل تلك القريِة : بيا َُ أنه كا َ في هذه القريِة ِفْرَقًة َيِعظُو ََ اْلُمِذنِبيَن ، والمعنى 
بُهم َعذاباً َشديداً في اآلخرِة ؟ وَلْم يقولوا هذا  للواعظين لِ  نيا أو ُمعذَّ َم َتِعظُو ََ َقوماً اهللُ ُمهِلُكهم في الدُّ

 .َكَراَهًة للوعِظ َو رًضى بالمعصيِة منهم ، ولكن قالوا ذلك ِليَْأِسهم عن َقبوِل الوعظِ 
موعَظُتنا إيَّاهم معذرًة إلى اهلِل أ َ : الِت الفرقُة والواعظُة ؛ أي ق{ قَالُوْا َمْعِذرًَة ِإَلى رَبطُكْم } : وقولهُ تعالى 

} : وقولُه تعالى . بالنصب فعَلى معنى يعتِذرُو َ معذرةً ( َمْعِذرَةً )ومن قرأ . نبتلى بذلك ُعذراً عنَد اهلل
: معناه : وقيل . لوعظ؛ أي ورجاَء أ َ يتقوه ، فكأ َ الواعظين لم ييأسوا ِمْن قَ ُبوِلهم ا{ َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقو ََ 

 .لعلهم يتقو َ صيَد الحيتا َِ 
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وِء َوَأَخْذنَا الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَ  َهْو ََ َعِن السُّ َنا الَِّذيَن يَ ن ْ ُروا ِبِه َأْنَجي ْ ا َنُسوا َما ذُكط ِئيٍس ِبَما َكانُوا فَ َلمَّ
 ( 616)يَ ْفُسُقو ََ 

 
ا ترَُكوا ما ُوِعُظوا به ، { وْا َما ذُكطُروْا ِبِه فَ َلماَّ َنسُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َهْو ََ َعِن } ؛ أي فلمَّ َنا الَِّذيَن يَ ن ْ َأنَجي ْ

بِت ، { الُسوِء  مك في الحظيرِة يوَم السَّ َهْو ََ عن حبِس السَّ َوَأَخْذنَا الَِّذيَن ظََلُموْا } ؛ أي خلَّصنا الذين يَ ن ْ
ُؤُس بُ ْؤساً إذا افْ تَ َقرَ ؛ أي شديٍد ، يقا{ ِبَعَذاٍب بَِئيٍس  وقوله . ُل بَِئَس وبَ ْيَس َوبَْأَس إذا اْشَتدَّ ، وبَ ُؤَس يَ ب ْ

 .؛ أي بِفسِقهم{ ِبَما َكانُوْا يَ ْفُسُقو ََ } : تعالى 
َكا ََ اْلَقْوُم َثاَلَث ِفَرٍق ، : )وَلم يُذَكر في اآليِة حاُل الفرقِة الثالثة ، وقد ُروي عن ابِن عبَّاس أنه قال 

رُُهْم بَْأَس اهلِل ، وََكاَنتِ فَ  َهى َوُتَحذط وِء ، َواْلِفْرَقُة اْلُيْمَنى تَ ن ْ اأُلْخَرى َتُكفُّ  َكاَنِت اْلِفْرَقُة اْلُوْسَطى تَ ْعَمُل بالسُّ
ا َعِمَلِت اْلُوْسَطى بذِلَك َزَماناً ، وََكثُ َرْت أْمَوالُُهْم ، وَ . أْلِسَنتَ َها َوُتْمِسُك أْيِديَ َها َزْل ِبهْم ُعُقوَبٌة ، فَ َلمَّ َلْم يُ ن ْ

َّ َقْد َحلَّ َلَنا َوَذَهَبْت ُحْرَمُتُه ، وََكانُوا َنْحواً ِمْن َسْبِعينَ  أْلفاً ، وََكاَنِت  اْسَتْبَشُروْا َوقَاُلوْا َما نَ َرى السَّْبَت إ
َر أْلفاً ، يَ ُقولُو ََ َلُهْم  َْ تَ ْعُدوا ، َوََ تَْأَمُنوا ِمْن َعذاب اهلِل ، فَ َلْم يَ تَِّعظُوْا  ََ : اْلِفْرَقةُ النَّاِهَيُة َنْحَو اثْ َنى َعَش

َرًة لِلنَّاِظرِيَن ، ثُ   (.مَّ َماُتواْ فَأْصَبُحواْ َوَقْد َمَسَخُهُم اهللُ قَ َرَدًة َخاِسِئيَن ، َفَمَكثُوْا َكِذلَك َثالَثََة أيَّاٍم ِعب ْ
هَ : ))قال ابُن عبَّاس  َنا الَِّذيَن يَ ن ْ وءِ َوأْنَجي ْ ُهوا( ْو ََ َعِن السُّ ، وقال ( َوَلْيَت ِشْعِري َما َصَنَع اهللُ بالَِّذيَن َلْم يَ ن ْ

وِء ، َوَهَلَك اْلَباقُو ََ بظُْلِمِهْم : )عكرمُة  َهْو ََ َعِن السُّ َّ الَِّذيَن يَ ن ْ ا إ َبْل أْهَلَكُهُم اهللُ أْيضاً َوَما َنجَّ
 (.نَ َزَل َواهلِل باْلُمَداِهِن َما نَ َزَل باْلُمْسَتِحلط : )فقال ابُن عبَّاس (. ْعُروفِ باَْسِتْحاَلِل َوتَ ْرِك اأَلْمِر باْلمَ 

َما : )وأنكَر القوَل الذي ذُكر له عن ابِن عبَّاس ، وقاَل ( َنَجْت ِفْرقَ َتا َِ ، َوَهَلَكْت ِفْرَقةٌ : )وقال الحسُن 
َّ ِفْرَقٌة ؛ ألنَُّه لَْيَس َشْيٌء أبْ لَ  َغ ِفي اأَلْمِر باْلَمْعروِف َواْلَوْعِظ ِمْن ِذْكِر اْلَوِعيِد ، َوَقْد ذَكَرِت اْلِفْرقةُ َهَلَكْت إ

بُ ُهْم َعذاباً َشديداً : الثَّاِلَثُة اْلَوِعيَد فَ َقاَلْت  وقول الحسِن أقرُب إلى ( ِلَم َتِعظُو ََ قَ ْوماً اهللُ ُمْهِلُكُهْم أْو ُمَعذط
 .ظاهِر اآلية
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ا  ( 611)َعتَ ْوا َعْن َما نُ ُهوا َعْنُه قُ ْلَنا َلُهْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن  فَ َلمَّ

 
؛ أي أَبوا أ َ يرِجُعوا عن المعصيِة ، والَعاِتي هو شديُد { فَ َلماَّ َعتَ ْوْا َعن مَّا نُ ُهوْا َعْنُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

خوِل في الفساِد اْلُمَتَمرطُد الذي َ يقبُل ا ؛ { قُ ْلَنا َلُهْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن } : وقولُه تعالى . لموعظةَ الدُّ
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ْأُت اْلَكْلَب إذا قلُت له : أي َمْطُروِديَن ُمبَعِديَن عن كلط خيٍر ، ِمن قولهم  قال . اْخَسْأ على الطرِد له: َخسَّ
نْ َيا َوِفي اآلِخرِة النَّارُ يَا َلَها ِمْن أْكَلٍة َما أْوَخَمَها أ َْ ُمِسُخوْا : )ابُن عبَّاس   (.ِقَرَدًة ِفي الدُّ

اك قال  وَر َواْلَمَساِكَن ، َوَخَرُجوْا ِمَن اْلَقْريَِة ، : )وعن الضحَّ أْلَقى اهللُ ِفي ِفْكِر النَّاِهيَن َحتَّى بَاُعوا الدُّ
َها ، فََأقْ َبَل اْلَعذاُب َوُهْم يَ ْنظُرُ  و ََ ، فَ َبَدأ اْلَمْسُخ ِمَن الرَّأِس َحتَّى َصاَرْت َلُهْم َفَضَربُوْا اْلِخَياَم َخارِجاً ِمن ْ

َلَعلَّ اْلَقْوَم َقْد ُخِسُفوأ أْو : أْذنَاٌب َكَأْذنَاب اْلِقَرَدِة ، َفَكا ََ النَّاُهو ََ ََ يَ َرْو ََ أَحداً َيْخُرُج ِمَن اْلَقْريَِة ، قَالُوْا 
َماِء ، َفَحَمُلواْ  ُهْم َعَلى ُسلٍَّم فََأْشَرَف َعَلْيِهْم ، فَإذا ُهْم ِقَرَدٌة َلُهْم أْذنَاٌب ،  رُُموْا بِحَجارٍَة ِمَن السَّ رَُجالً ِمن ْ

إ ََّ اْلَقْوَم َقْد َصارُوا ِقَرَدًة ، َفَكَسُروْا اْلَباَب ، َفَدَخُلوا َعَلْيِهْم َمَنازَلُهْم فَإذا ُهْم يَ ْبُكو ََ : َفَصاَح فَ َقاَل 
َهُكْم َعْن َمْعِصَيِة اهلِل ؟ فََأَشارُوْا : ، يُ ْعَرُف الرَُّجُل ِمَن اْلِمْرَأِة ، فَ َقالُوا َلُهْم  َوَيْضرِبُو ََ باأَلْذنَاب أَلْم نَ ن ْ

 (.بَ َلى ؛ َوُدُموُعُهْم َتِسيُل َعَلى ُخُدوِدِهمْ : بُرُؤوِسِهْم 
: " ي ُأمَِّتَك َخْسٌف ؟ قَاَل َهْل فِ : إنَّهُ ُسِئَل : " قال أنُس بن مالٍك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

إذا َلبُسوْا اْلَحرِيَر ، َواْسَتَباُحوْا الزطنَا ، َوَشرِبُوْا اْلُخُموَر ، : " َوَمَتى ذِلَك يَا َرُسوِل اهلِل ؟ قَاَل : ِقيَل " نَ َعْم 
َناِت َواْلَمَعاِزَف ، وَ  ُفوْا اْلِمْكَياَل واْلِميَزا ََ ، َواتََّخُذوا اْلَقي ْ َُفَّ ُفوِف ، َواْسَتَحلُّوا الصَّْيَد ِفي اْلَحَرِم َو َضَربُوْا بالدُّ

 ." 
ََِء : َما يُ ْبِكيَك ؟ قَاَل : ِجْئُت اْبَن َعبَّاٍس َوُهَو يَ ْبِكي َواْلُمْصَحُف ِفي ِحْجِرِه ، فَ ُقْلُت : )وقال عكرمُة  َهُؤ

َكا ََ بَها َحيٌّ ِمَن اْليَ ُهوِد : نَ َعْم ، قاَل : ُف إيَلَة ؟ قُ ْلُت َأتَ ْعرِ : اْلَورَقَات ، فَإذا ِهَي ُسوَرةُ اأَلْعَراِف ، َفقاَل 
ْبَت فَابْ تُ ُلوْا ِفْيِه ، َوُحرطَم َعَلْيهِ  ْم ِفْيِه الصَّْيُد ، ِفي َزما َِ َداُوَد ، ُحرطَم َعَلْيِهْم َصْيُد اْلِحيَتا َِ ، َواْختَاُروْا السَّ

بُواْ  َوُأِمُروْا بتَ ْعِظيِمِه إ َْ أَُاُعواْ   .ُأِجُروْا ، َوإ َْ َعَصوا ُعذط
ْبِت ُشرَّعاً بْيضاً ِسَماناً َكأَن ََّها اْلِكَباُش تَ ْنَطُح ، َويَ ْوَم ََ َيسْ  بُتو ََ ََ تَْأتِيِهْم ، وََكاَنِت اْلِحيَتا َُ تَأتِيِهْم يَ ْوَم السَّ

ْيطَا َُ ، َوقَاَل  ْبِت ، فَاتََّخُذوا اْلِحَياَض وََكانُوْا َيُسوقُو ََ إنَّما نُِهيُتْم َعْن أخْ : فَ َوْسَوَس َلُهُم الشَّ ِذَها يَ ْوَم السَّ
أَكُلواْ َوَعبَّوا وََكثُ َر َماُلُهْم ، فَ َلَعن َ  ِْ َها َوََ أَخُذوا َو َقى ِفي ْ َها اْلِحيَتا ََ يَ ْوَم اْلُجُمَعِة ، فَ َتب ْ ُهْم َداُوُد عليه إَلي ْ

ينَ  ِْ بَاُب ِقَرَدًة ، َوالشُُّيوُخ َخَنازِيرَ : )وقال قتادة  (.السالم فَأْصَبُحوْا ِقَرَدًة َخاِسِئ  (.َصاَر الشَّ
أي َشِديٍد َوِجيٍع ، قرأ أهُل المدينِة بكسِر الباء وجزِم [ 616: األعراف ]{ِبَعَذاٍب بَِئيٍس } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

روايِة أبي بكر بالفتِح وجزم الياء  الياء من غيِر همٍز ، وقرأ ابُن عامر كذلَك إَ أنَّه بهمزة ، وقرأ عاصُم في
َقٍل ؛ وقرأ أهُل البصرِة  َعٍل مثل َصي ْ بفتِح الباء وكسِر الهمزة على وز َ ( بَِئيسٍ )وفتح الهمزة على وز َِ فَ ي ْ

ين على ( بيسٍ )فعيِل ، وقرأ الحسن  على ( بَايسٍ )، وقرأ مجاهُد ( بيَس اْلَعذاب)بكسِر الباء وفتح السط
 .على وز َ َفِعيلٍ ( بَِئيسٍ )أبو إياس بفتِح الباء والياء من غير همٍز ، وقرأ الباقو َ  وز َ فاِعٍل ، وقرأ
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َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب ِإ ََّ رَبََّك لَ  َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َوِإْذ تََأذَّ ََ رَبَُّك َلَيب ْ
 ( 616)رَِحيٌم 

 
َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وإْذ : ؛ معناُه { َوِإْذ تََأذَّ ََ رَبَُّك لََيب ْ

( تََأذ ََ )معنى : احٌد ، َوِقْيَل أْوَعَدِني وتَ َوعََّدِني ومعناهما و : َعِلَم ربُّك ، وقد يأتي تَ ْفعََّل بمعنى أفْ َعْل يقاُل 
 .أقسَم ربُّكَ 

َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي ليبعثنَّ على َمن يبَقى منهم { لََيب ْ
د اً صلى اهلل عليه وسلم وُأمَّته فوَضُعوا ِمن الذين َ يُؤمنو َ ِمن بعِدهم الجزيَة والقتَل فبَ َعَث اهللُ ُمَحمَّ

. عليهم الجزيَة إلى يوِم القيامة ، وفي هذه اآليِة دَلٌة على أ ََّ اليهوَد َ ُترفع لهم رايُة عزٍّ إلى يوِم القيامة
آٍت قريٌب ، ؛ يجوُز أ َ يكو َ المراُد به عقوبَة اآلخرِة وكلُّ { ِإ ََّ رَبََّك َلَسرِيُع اْلِعَقاِب } : وقولهُ تعالى 

نيا َوِإنَُّه َلَغُفوٌر } : وقولُه تعالى . ويجوُز أ َْ يكو َ المراُد به أنه سريُع العقاب ِلَمن شاَء أ َ يُعاِقَبُه في الدُّ
 .؛ أي ِلَمن تاَب عن الُكفِر والمعاصي{ رَِّحيٌم 
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هُ  ُهُم الصَّاِلُحو ََ َوِمن ْ يطَئاِت َلَعلَُّهْم َوَقطَّْعَناُهْم ِفي اأْلَْرِض ُأَمًما ِمن ْ ْم ُدو ََ َذِلَك َوبَ َلْونَاُهْم بِاْلَحَسَناِت َوالسَّ
 ( 616)يَ ْرِجُعو ََ 

 
وفرَّقَنا اليهوَد في البالِد َتفرِيقاً َشديداً استثَنى : ؛ معناهُ { َوَقطَّْعَناُهْم ِفي اأَلْرِض ُأَمماً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َّ على ُذلٍّ بالقتِل والجزيةأمَرهم فليس لهم مكا ٌَ يجَتمعو َ ف  .يه ، َو يُمِكُنهم اْلُمَقاُم في موضِع إ
ُهْم ُدو ََ ذِلَك } : قَ ْوُلُه تَ َعالَى  ُهُم الصَّاِلُحو ََ َوِمن ْ أراَد : ؛ أراَد بالصَّاِلحين ُمؤِمني أهِل الكتاب ، َوِقْيَل { مطن ْ

ج من قوِم ُموَسى الذين ذَكْرنا أ ََّ النِبيَّ صلى اهلل عليه بهم وراَء َنهِر أْرَداف ، بمعنى الذين وراَء رمِل عالِ 
م ُهْم ُدو ََ ذِلَك } : وقوله تعالى . وسلم ليلَة ُأْسِرَي بِه مرَّ بهم ، وقد ذكرنا في ما تقدَّ أراَد به الكفاَر { َوِمن ْ

ومنهم دو َ ذلك هم رمِل : معناهُ : َوِقْيَل . ومنهُم الصَّاِلحو َ ومنهم ِسَوى الصالحين: منهم كأنَُّه قال 
 .عاِلج يعني الذين هم في هذه البالِد من اليهود

يطَئاِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعو ََ } ؛ أي اخَتبرنَاهم باْلِخَصب والجدب ، { َوبَ َلْونَاُهْم بِاْلَحَسنَاِت َوالسَّ
 .، من الُكفِر إلى اإليما َ{ 
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ِهْم َخْلٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب يَْأُخُذو ََ َعَرَض َهَذا اأْلَْدَنى َويَ ُقوُلو ََ َسيُ ْغَفُر َلَنا َوِإ َْ يَْأِتِهْم َعَرٌض َفَخَلَف ِمْن بَ ْعدِ 
اُر وا َما ِمثْ ُلُه يَْأُخُذوُه َأَلْم يُ ْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميثَاُق اْلِكَتاِب َأ َْ ََ يَ ُقولُوا َعَلى اللَِّه ِإََّ اْلَحقَّ َوَدَرسُ  ِفيِه َوالدَّ

ُقو ََ َأَفاَل تَ ْعِقُلو ََ  ٌر لِلَِّذيَن يَ ت َّ  ( 616)اآْلِخَرُة َخي ْ

 
ِء الذين قطَّعناهم في { َفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوْا اْلِكَتاَب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َخَلَف ِمن بعد هَؤ

اْلَخَلُف بَفْتِح : )صلى اهلل عليه وسلم ، قال ابُن األعرابي  األرِض ذرطيُة ُسوٍء ، وهم الذين أدرََكهم النبيُّ 
ْيُت ِفي َخْلٍف  : ، قال َلبيٌد ( الالَِّم الصَّاِلُح ، وبإسكا َِ الالم الطَّاِلحُ  ِْ ذَهَب الَِّذيَن يُ َعاُش ِفي أْكَناِفِهْم َوَبِق

، قال النَِّضُر بُن ( َسَكَت أْلفاً َوَنَطَق َخْلفاً )سائر َكِجْلِد اأَلْجَربومنُه قيَل لَردط الكالِم ِخْلٌف ، ومنه المثُل ال
َر ،: )ُشَميٍل  وِء ، َوَأمَّا اْلَقْر َُ الصَّاِلُح فَ َتْحرِيُكَها ََ َغي ْ قَاَل  اْلَخَلُف ِبَفْتِح الالَِّم َوٍإْسَكاِنَها ِفي اْلَقْر َِ السُّ

اِعُر  د بن جرير إنَّا َوْجَدنَا َخْلَفَنا بئَس اْلَخْلِف عَ : الشَّ أْكثَ ُر َما : )ْبداً إذا َما نَاَء باْلِحْمِل َخَضْفوقال محمَّ
ُن في المدحِ  ا ٌَ . َجاَء ِفي اْلَمْدِح بفتِح الالَِّم ، َوِفي الذِم ِبَتْسِكيِنَها ، وقد ُتحرَُّك في الذمط وُيَسكَّ قال حسَّ

ِلَنا ِفي َُاَعِة اهلِل تَابُعقال َلَنا اْلَقَدُم األُْوَلى إلَْيَك َوَخْلُفَنا ألَ : في المدِح  َوأْحَسُبُه ِفي الذمط َمْأخوٌذ ِمْن : )وَّ
ِمْنُه قَ ْوُلُهم  ِْ َْ ِْ ِْ َقاِء َحتَّى يَ ْفَسَد ، ِو ُُوِل تَ رِْكِه ِفي السط َخْلُف َفِم الصَّاِئِم ؛ : َخْلِف اللََّبِن إذا َحِمَض ِمْن 

والحاصُل أ ََّ ُكالً منهما ُيستعمال َ في الشرط (. لرَُّجَل اْلَفاَسَد ُمَشبٌَّه بهِ إذا تَ َغي ََّرْت ريُحهُ َوَفَسَدْت ، َفَكَأ ََّ ا
َّ أ ََّ أكثَر اَستعماِل في الخيِر بالفتح  .الخيِر ، إ

أي التَّوراة ، والميراُث ما صاَر للباقي من جهِة الَباِدي كأنه قال فَخَلَف { َورِثُوْا اْلِكَتاَب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ يعني به { يَْأُخُذو ََ َعَرَض َه اَذا اأَلْدَنى } : وقولُه تَعالى . من بعِد الهاِلكين منهم َخْلٌف َورُثُوا الكتابَ 

كانوا يحِكُمو َ بالحقط لكن بالرَّشوة ، : وقال بعُضهم . أْخُذ الرَّشوِة في اْلُحكِم ؛ لتغيطر الحقَّ إلى الباُلِ 
َه اَذا َعاِرٌض مُّْمِطُرنَا } : قَاَل اهللُ تَ َعاَلى . لقلَّة بقائِه كأنه يعرُض فيزول وإنما ُسمي متاُع الدنيا َعَرضاً 

حابَ [ 66: األحقاف ]{  .أراَد بذلك السَّ
؛ أي يقولو َ مع أخِذهم الرَّشوة أنه سُيغَفُر لنا ذلك ، وما عِملناهُ { َويَ ُقولُو ََ َسيُ ْغَفُر َلَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: ؛ معناهُ { َوِإ َ يَْأِتِهْم َعَرٌض مطثْ ُلُه يَْأُخُذوُه } ُكفطَر عنا بالنهار ، وما علمناُه بالنهار ُكفطَر عنا بالليِل ، باللَّيل  
وإ َْ عرَض لهم ذنٌب آخر َعِمُلوهُ ، وفي هذا بيا َُ أنَّهم كانوا ُيِصرُّو ََ على الذنب وأكِل الحرام ، وكانوا 

 .فكيف يُغَفُر لهميسَتغِفُرو ََ مع اإلصرار ، 
َّ اْلَحقَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َّ ِيُقوُلوْا َعَلى اللَِّه ِإ أَلْم يُؤخذ : ؛ معناُه { َأَلْم يُ ْؤَخْذ َعَلْيِهْم مطيثَاُق اْلِكَتاِب َأ َ 

رتكَب ذنباً عظيماً َلْم عليهم الميثاُق في التَّوراِة أََ يقولوا على اهلِل إَ الصطدَق ، وكا َ في التوراِة أ ََّ َمن ا
؛ فكانوا يدرسو َ ما في التَّوراِة ، ويذكرو َ ما ُأخذ عليهم من { َوَدَرُسوْا َما ِفيِه } يُغفر له بالتوبِة ، 

نوب   .سُيغَفُر لنا: المواثيِق ، يقولو َ مع إصراِرهم على الذُّ
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نْ َيا ِمْن ُكلط َوْجٍه ُحرطَم َعَليِهْم َويُْمنَ ُعو ََ ُكلَّ َحقٍّ ، َمْعَنى اآلَيِة أن َُّهْم َكانُوْا يَْأُخُذو ََ الدُّ : )وقال الحسُن 
َسيُ ْغَفُر َلَنا ، وإ َْ يْأتِِهْم : َويُ ْنِفُقو ََ ِفي ُكلط َسَرٍف ، َويَ َتَمنَّو ََ َمَع َهِذِه اأَلْشَياِء َعَلى اهلِل اأَلَماِنيَّ ، َويَ ُقولُو ََ 

َوادَّاَرُسوا : )وقرأ السلميُّ (. وْأ ، أَلْم يَ ْعرُِفوْا ِفي اْلِكَتاب ِخاَلَف َما ُهْم َعَلْيهِ َعَرٌض ِمثْ ُلُه يَْأُخُذوُه َكَما أَخذُ 
 (.ِفْيِه ِمْثَل ادَّارَُكواْ 

ُقو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ٌر لطلَِّذيَن يَ ت َّ اُر اآلِخَرُة َخي ْ رك وأكِل الحراِم ، { َوالدَّ  َأَفالَ } ؛ أي يتَّقو ََ المعاصي والشط
أفالَ يعِقُلو ََ أ َ اإلصراَر على الذنب ليس من عالمِة المغفور : ؛ ما َيدُرسو َ في كتابهم ، َوِقْيَل { تَ ْعِقُلو ََ 

 .َلهم
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 ( 660)َوالَِّذيَن يَُمسطُكو ََ بِاْلِكَتاِب َوَأقَاُموا الصَّاَلَة ِإنَّا ََ ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحيَن 

 
قَ ْوُلُه تَ َعاَلى والذين يعَملو َ بما في كتاب اهلل : ؛ معناُه { َوالَِّذيَن يَُمسطُكو ََ بِاْلِكَتاِب َوَأقَاُموْا الصَّاَلَة } :  َْ

ُهْم اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى الَِّذيَن يُْمِسُكو ََ باْلِكتَاب الَِّذي َجاَء بِه ُموَسى ، ََ ُيَحرطفُوَنهُ َوََ : )، قال مجاهُد 
 (.ابهِ ، أَحلُّوْا َحالََلُه َوَحرَُّموا َحَراَمهُ ، َوََ تَ تَِّخُذوَنهُ َمْأَكَلًة ، نَ َزَلْت ِفي َعْبِداهلِل ْبِن َساَلٍم َوأْصحَ  َيْكُتُمونَهُ 

ٍد صلى اهلل عليه وسلم)وقال عطاُء  أي َعِمُلوا ( َوأقَاُموا الصَّالَةَ : )قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. يَ ْعِني ُأمََّة ُمَحمَّ
َّ أنَُّه َخصَّ الصَّالَة بالذطكِر ِلعَظِم شأِنها ، وقوُله تعالى  الصالحاتِ  ؛ { ِإنَّا ََ ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحيَن } : ، إ

 .أي نُعِطيِه أجَرهم في القوِل والعمل

(0/0) 

 
 

ُقو ََ َوِإْذ نَ تَ ْقَنا اْلَجَبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَُّه ظُلَّةٌ َوظَنُّوا َأنَُّه َواِقٌع ِبِهْم  ٍة َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ َناُكْم ِبُقوَّ ُخُذوا َما آتَ ي ْ
(666 ) 

 
ُد إْذ قَ َلْعَنا الجبَل من أصلِه : ؛ معناُه { َوِإذ نَ تَ ْقَنا اْلَجَبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  واذُكْر يا ُمَحمَّ

َتُه ، ومنه نَ تَ َقِت المرأةُ إذا أكثَرِت فجعلناُه كالظُّلَِّة فوَق رأ ْْ ِس بني إسرائيل ، وكلُّ شىء اقتلعَتُه فقد نَ َتَق
 .الوَلَد ؛ أي اقتَلَعْت ما رَِحِمَها من ولِدها ، وامرأُة ِمْنَتاٌق إذا كانت تكثُر الولدَ 

أصُل النُُّتوِق : وقال بعُضهم (. َعلَّْقنَا: )وقال الفرَّاءُ (. نَ تَ ْقَنا اْلَجَبَل ؛ أْي َقَطْعَنا اْلَجَبلَ : )وقال مجاهُد 
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َسِمْعُت رَُجالً ِمَن اْلَعَرب يَ ُقوُل : )َوالنَّْتِق أ َْ تقطَع الشيَء من موضعِه فترِمي به ، وقال أبا َُ بن ثعلبَة 
ْسهُ  َكأَنَُّه َسِقيَفٌة ، َوالظُّلَّةُ  )قال عطاٌء . {ٌة َكأَنَّهُ ظُلَّ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. ِلُغاَلِمِه ُخِذ اْلُجَواِلَق َوانْ تُ ْقُه ؛ أْي َنكط

 (.ُكلُّ َما أظَلَّكَ 
؛ أي ظَنُّوا أنه ساقٌط عليهم َرتفاعِه فوَقهم ، وكا َ السبُب في { َوَظنُّوْا َأنَُّه َواِقٌع ِبِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا شقَّ عليهم ما كا َ في التوارِة من المو  اثيِق ، وَخاُفوا أ َ َ يُمِكَنهم الوفاُء به امتَ نَ ُعوا رفعِه فوَقهم أنه َلمَّ
 .عن التزامِه ، فرفَع اهللُ الجبَل فوَقهم

ٍة } : وقولهُ تعالى  َناُكم ِبُقوَّ ة ، أي اعَمُلوا به بِجدٍّ { ُخُذوْا َمآ َءاتَ ي ْ ؛ أي وقُلنا َلهم خُذوا ما آتيَناُكم بقوَّ
ُقو ََ  َواذُْكُروْا َما} ومواظبٍة في ُاعٍة ،  أْي ما في الكتاب الذي أعطيَناُكم من ِعَظٍة وجزاٍء { ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

ُقوا المعاصَي ، وكا َ دَّكاً حين أبَوا أ َْ يَ ْقبَ ُلوا أحكاَم التَّوراة ويعَمُلوا بما فيها ، وكانت شريعًة ثَقيلًة  لكي تت َّ
إ َّ َقبْلُتْم ما فيها : ا فَ ْرَسخاً في فَ ْرَسٍخ ، َوِقْيَل َلهم فرفَع اهللُ عليهم َجَبالً على مقداِر عسَكِرهم ، وَكانو 

َّ لَُنوِقَعنَُّه َعَلْيُكمْ   .وإ
ِه : )قال الحسُن  ِْ ُهْم َساِجداً َعَلى حاِجبِه اأَلْيَسِر ، َوَنَظَر بَعْيِن ا َنَظُروا إَلى اْلَجَبِل ، َخرَّ ُكلُّ رَُجٍل ِمن ْ فَ َلمَّ

َبلِ  َْ َّ َوُهَو َيْسُجُد َعَلى َحاِجبِه  اْلُيْمَنى إَلى اْلَج َخْوفاً أ َْ َيْسُقَط َعَلْيِهْم ، فَِلذِلَك لَْيَس ِفي اأَلْرِض يَ ُهوِديٌّ إ
 (.َهِذِه السَّْجَدُة الَِّتي رُِفَعْت بَها َعنَّا اْلُعُقوبَةُ : اأَلْيَسِر ، َويَ ُقوُلو ََ 
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ُظُهوِرِهْم ُذرطي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنْ ُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربطُكْم قَالُوا بَ َلى َشِهْدنَا  َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِني آَدَم ِمنْ 
 ( 666)َأ َْ تَ ُقولُوا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن 

 
وِرِهْم ُذرطي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربطُكْم َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن بَِني َءاَدَم ِمن ظُهُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

رو َ { قَاُلوْا بَ َلى  ا خلَق اهلل آدَم َمَسَح ظهَرهُ ، وأخرَج منه ُذرطي ََّتُه كلَّهم كهيَئِة الذرط ، : ؛ قال المفسط َلمَّ
هي أرُض : ، َوِقْيَل ( ُن نُ ْعَما ََ َواٍد َجْنَب َعَرَفةَ ُهَو َبطْ : )واختلفوا في موضِع الميثاق ، فقال ابُن عبَّاس 

َة َوالطَّاِئفِ : )الهنِد ، وقال الكلبيُّ   (.ُهَو َما بَ ْيَن َمكَّ
ْن ُهَو أْخَرَج اهللُ آَدَم ِمَن اْلَجنَِّة ، َوَلْم يُ ْهبْطُه إَلى اأَلْرِض ، فََأْخَرَج ِمْن َظْهِرِه ُذرطي ََّتُه وَُكلُّ مَ : )وقال السديُّ 

: فَ َقاَل َلُهْم َخارٌج إَلى يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة ، فَأْخَرَج ِمْن َصْفَحِة َظْهرِِه اْلُيْمَنى ُذرَّيَّةُ َصَغاراً بْيضاً ِمْثَل اللُّؤُلِؤ ، 
ُأْدُخُلوْا النَّاَر َوََ : َلُهْم  ُأْدُخُلوا اْلَجنََّة بَرْحَمِتي ، َوأْخَرَج ِمْن َصْفَحِة َظْهِرِه اْلُيْسَرى ُذرطيًَّة ُسوداً ، َوقَالَ 

 (.ُأبَاِلي
فََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َمآ } ، [ 66: الواقعة ]{َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َمآ َأْصَحاُب اْلَيِميِن } : فذلك قَ ْولُُه تَ َعاَلى 
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ب فيهم جميَع [ 6-6: الواقعة ]{َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َمآ َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة * َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة  ، وركَّ
اعَلُموا أنه َ إَلَه َغْيري ، َو ربَّ لكم ِسَواَي ، : العُقوِل حتى َسِمُعوا كالَم اهلِل وَفِهُموا خطاَبهُ ، فقال َلهم 

اً فَ َتَكلَّموا فال ُتشرُِكوا بي شيئاً ، وأنطي ُمرِسٌل إليكم رُسالً يذكطرونكم َعهِدي وميثاقي ومنَ زطٌل عليكم ِكَتاب
فأقَ رُّوا كلُّهم ُائعين ، وأخذ بذلك . بَلى ، شِهْدنا أنَّك ربُّنا وإَلُهنا َ ربَّ غيُركَ : ألسُت بربكم ؟ فقالوا 

 .ميثاقَ ُهم وكتَب آجاَلهم وأرزاَقهم وُمصابَهم
يا رب لو : ، فقال  فنظَر إليهم آدُم عليه السالم فرأى فيهم الغِنيَّ والفقيَر ، وحَسَن الصُّورة وغير ذلك

يَت بينهم ، قال  ُرِج ، فلما أخذ عليهم الميثاَق ردَّهم : ِشْئَت سوَّ ونظَر إلى األنبياِء بينهم يومئذ مثل السُّ
إلى ُصلب آدَم ، فالناُس محبوسو َ في أصالٍب آبائهم حتى يخرَج كلُّ من أخرَجُه في ذلك الوقِت ، 

فطرِة األُولى ، وكلُّ َمن َجَحَد وكَفَر ، فإنَّما تغي ََّر عنها ، ومنه قولهُ وكلُّ َمن ثبَت على اإلسالِم فهو على ال
َسانِِه ، َحتَّى يُ ْعِرَب : " صلى اهلل عليه وسلم  َداِنِه َويُ ْنصطَراِنِه َويَُمجط ُكلُّ َمْولُوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فََأبَ َواُه يَ ُهوط

َفال تقوُم الساعة حتى يولَد كلُّ َمن أخذ ميثاقُه ، َ يزيد فيهم َو ينقُص " ا َكُفوراً َعْنُه ِلَسانُُه إمَّا َشاِكراً وإمَّ 
 .منهم

وإْذ أخذ ربُّك من ظهوِر بني آدم ذرطياِتهم ، وَلْم يذُكْر ظهَر آدم ، وإنَّما ُأخرُِجوا يوَم : وتقديُر اآلية 
هِر بعض على نحو ما يتولَُّد األبناُء من اآلباِء ، الميثاق من ظهرِه ؛ ألنه أخرَج ذرطيَة آدَم بعُضهم من ظ

؛ ألنه قد ُعِلَم أنَّهم كلُّهم بنوهُ ، وُأخرُجوا من { ِمن بَِني َءاَدَم } : فاستغَنى عن ذكِر َظْهِر آدَم بقولِه 
 .ظهرهِ 

ُثم ابتدأ فقال تعالى . قُ ؛ يجوُز أ َ يكو َ هذا ِمن قول الذيَن ُأِخذ عليهم الميثا{ َشِهْدنَآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ ويجوز أ َْ يكو َ َتماُم الكالِم عند قوله { َأ َ تَ ُقولُوْا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َه اَذا َغاِفِليَن { } َشِهْدنَآ } : 
ِإنَّا ُكنَّا َعْن } : ِة َشِهدنَا عليكم ، وأَخْذنَا الميثاَق َكْيالَ يقولُوا يوَم القيام: ثم يقوُل اهلل تعالى { بَ َلى } : 

 .أي عن هذا الميثاِق واإلقرارِ { َه اَذا َغاِفِليَن 
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 ( 666)ْبِطُلو ََ َأْو تَ ُقولُوا ِإنََّما َأْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن قَ ْبُل وَُكنَّا ُذرطيًَّة ِمْن بَ ْعِدِهْم َأفَ تُ ْهِلُكَنا ِبَما فَ َعَل اْلمُ 

 
؛ أي وِلَكيالَ تقولوا إنَما أشرَك { ُقوُلواْ ِإنََّمآ َأْشَرَك آبَاُؤنَا ِمن قَ ْبُل وَُكنَّا ُذرطيًَّة مطن بَ ْعِدِهْم َأْو ت َ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُنكم أ َْ تعرِفُوا به  آباُؤنا من قبُل ، وكنَّا ذرطية من بعِدهم فاتَّبعَناُهم ؛ ألنَّا قد جعلنا في عقوِلكم ما يمكط
َة ما كا َ عليه آب ، أي آباُؤنا { َأفَ تُ ْهِلُكَنا ِبَما فَ َعَل اْلُمْبِطُلو ََ } : وقولُه تعالى . اؤُكم وفساَدهُ صحَّ

 .َ نُهِلُككم بما فَ َعَل آباؤُكم ، وإنَّما نُهِلُككم بما فَعلُتم أنُتمْ : المشركو َ ، يقاُل َلهم 
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ًة عليهم  وهم َ َيذُكرو ََ ذلك حين أخَرَجهم  -أي على الكفَّار منهم  -فإ َ ِقْيَل كيف يكو َ الميثاُق ُحجَّ
ًة : من ُصلب آدَم ؟ ِقْيَل  ا أرَسَل اهللُ الرُّسَل ، فأخبُروهم بذلك الميثاِق ، وصاَر قوُل الرُّسل ُحجَّ َلمَّ

 .عليهم
ة وأهُل الكوفَة ( ُذرطيَّاتُ ُهمْ : )قوله  الجمِع ، بغيِر ألف ، وقرأ الباقو َ باأللف على ( ُذرطي َّتَ ُهمْ )قرأ أهُل مكَّ

قرأ أبو عمٍرو بالياء { َأْو تَ ُقوُلواْ ِإنََّمآ َأْشَرَك } [ 666: األعراف ]{َأ َ تَ ُقوُلوْا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة } : وقوُله تعالى 
 .، وقرأ الباقو َ بالتَّاء فيهما
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 ( 666)وََكَذِلَك نُ َفصطُل اآْليَاِت َوَلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعو ََ 

 
} ؛ أي هكذا نُ بَ يطُن اآلياِت كما بي َّنَّاها في أمِر الميثاق ، و { وََكذاِلَك نُ َفصطُل اآليَاِت } : َلى وقَ ْولُُه تَ َعا

َوَلَعلَُّهْم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ِذْكُر آيٍة بعَد آيٍة من الموعظة والمعصَيِة والوعد والوعيدِ { نُ َفصطُل اآليَاِت 
 .ليعَلُموها مفصَّلًة ولعلَّهم يرجعو َ: وا عن الكفِر إلى اإليما َ ، والمعنى ؛ أي ِلَكي يَ ْرِجعُ { يَ ْرِجُعو ََ 
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َها فََأتْ بَ َعهُ الشَّْيطَا َُ َفَكا ََ ِمَن اْلغَاِوينَ  َناُه آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمن ْ  ( 666) َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ الَِّذي آتَ ي ْ

 
َها َواْتُل َعَلْيِهْم نَ بَ } : وقولهُ تعالى  َناُه َءايَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمن ْ : ؛ قال ابُن عبَّاس وابُن مسعوٍد { أَ الَِّذي َءاتَ ي ْ

َويُ َقاُل َلُه أْيضاً : )، وقال مقاتُل ( بَ ْلَعُم ْبُن بَاِعر: َويُ َقاُل َلُهْم : )، قال مجاهُد ( نَ َزَلْت ِفي بَ ْلَعَم ْبِن بَاُعورَا)
بَّاد بني إسرائيَل ، وكا َ في المدينِة التي قصَدها موسى عليه السالم ، وكا َ بَ ْلَعاُم ، وكا َ عابداً من عُ : 

أهُل تلك المدينِة ُكفَّاراً ، وكا َ عنَدُه اسُم اهلل األعظم ، فسأَلهُ مِلُكهم أ َ يدعَو على ُموَسى باَسِم 
ٌء َ يكو َ ، فكيف ادُعو ِدينهُ وِديني واحٌد ، وهذا شي: األعظِم ليدفَعُه عن تلك المدينِة ، فقال َلهم 

عليِه وهو نبيُّ اهلل ، ومعه المالئكُة والمؤمنو َ ، وأنا أعلُم ِمن اهلل ما أعلُم ، وإني إ َْ فعلُت ذلك ذهَبْت 
 .ُدنياي وآخَرِتي ، فلم يزاُلوا به يفتنونَُه بالماِل والهدايا حتى فَ تَ ُنوُه فَافْ َتَتنَ 

هاً إلى جبٍل  َّ قليالً فَرَبَضْت َفنزل عنها ، فضرَبها فرَِكَب أتَاناً له متوجط ليدُعَو عليه ، فما ساَر على األتَا َِ إ
يا بَ ْلَعُم ويَحَك أين : حتى كاَد يُهِلُكها ، فقاَمْت فرَِكَبها فَرَبَضْت ، فضَربَها فأنطَقها اهللُ تعالى ، فقالت 
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ِء المالئكة أَماِمي تردُّني عن وجهي ؟ فكيف تريُد أ َْ تذهَب لتدعَو على نبيط  تذهُب ؟ أََ تَرى إلى هَؤ
اهلل عليه السالم وعلى المؤمنين ؟ فخلَّى سبيَلها ، وانطلَق حتى أتى إلى الجبل وحين وصل إلى الجبِل ، 

َّ صرَف اهللُ لساَنُه إلى موَسى ، فقال له قومُه  إنَّما أنَت ! يا بلعمُ : وجعل يدُعو فكا َ َ يدُعو بُسوٍء إ
 .هذا واهلِل الذي أمِلكهُ ، وأنطَق اهللُ به لساِني: وتدُعو لهم ؟ فقاَل  تدعو علينا

نيا واآلخرَة فلم يَ ْبَق إَ المكُر : ثم امتدَّ لسانُه حتى بلَغ صدرَُه ، فقاَل َلهم  قد ذهَب منطي اآل ََ الدُّ
يَب ، وأرسُلوهِن إلى العسكر والحيلة ، فَسَأمُكُر لكم وأحتاُل ، َحلُّوا النساَء وزي طُنوُهنَّ وأعطوهن الطّ 

 .وُمُروُهنَّ َ تمنُع امرأٌة نفَسها من رجٍل أراَدها ، فإنَّهم إ َْ زَنى منهم رجٌل واحد ُكِفيُتُموُهْم ، ففَعُلوا
فلما دخَل النساُء العسكَر مرَِّت امرأٌة برُجٍل من ُعظماِء بني إسرائيل ، فقاَم إليها فأخذها بيدِه حين 

نَ َعْم ِهَي : إني أَلظُنَُّك أ َْ تقوَل هذه حراٌم ؟ قاَل : ها ، ثم أقبَل بها إلى موَسى وقاَل له أعجبْتُه بُحسنِ 
ثم دخَل بها قُ بََّتُه فوقَع عليها ، فأرسَل اهللُ على ! فواهلِل َ نطيُعَك في هذا: َحَراٌم َعَلْيَك ََ تَ ْقَربْ َها ، قال 

 .بني إسرائيل الطاعو ََ في الوقتِ 
ْنَحاُص بن العيزرا صاحَب أمِر ُموَسى ، وكا َ رُجالً له بسَطٌة في اْلَخْلِق وقَوٌة في البطِش ، وكا َ وكا َ فِ 

غائباً حين صنَع ذلك الرجُل بالمرأِة ما صنَع ، فجاء والطاعو َُ َيُحوُس في بني إسرائيَل ، فُأخبَر الخبَر ، 
القبَّة ، فوجَدهما متضاِجَعين فَدق َُّهما بحربتِه حتى فأخذ َحْربَ َتُه وكانت ِمن حديٍد كلُّها ، ثم دخَل عليه 

ماء ، والحربُة قد أخذها بذراعِه  انتَظَمهما بها جميعاً ، فخرَج بهما يحمُلهما بالحربِة رافعاً بهما إلى السَّ
ُرِفَع الطاعو َُ اللُُّهمَّ هكذا نفعُل بَمن يعِصيَك ، ف: واعتمَد بِمرَفِقِه وأسنَد الحربَة إلى ِلحيته وجعَل يقوُل 

من حينئٍذ عنهم فُحِسَب َمن َهَلَك من بني إسرائيَل في ذلك الطاعو َ ، فوجُدوهم َسبِعيَن ألفاً في ساَعٍة 
 .من َنهاٍر وهو ما بين أ َْ زََنى ذلك الرجُل بها إلى أ َ قُِتلَ 
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َنا َلَرفَ ْعنَاُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اأْلَْرضِ  َوات ََّبَع َهَواُه َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإ َْ َتْحِمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو  َوَلْو ِشئ ْ
ُرو ََ  بُوا ِبآيَاتَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ رُْكُه يَ ْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ  ( 661)تَ ت ْ

 
َنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي باآلياِت بأ َْ نُِميَتُه على اْلُهَدى ونَ ْعِصَمُه عن الُكفِر وَنُحوَل { َلَرفَ ْعنَاُه ِبَها َوَلْو ِشئ ْ

: َمْعنَاُه : )قال مجاهُد وعطاء . لَفضَّْلنَاُه وشرفناه ورفعناُه مْنزلًة باآلياتِ : معناُه : َوِقْيَل . بيَنهُ وبين المعصيةِ 
َنا رَفَ ْعَنا َعْنُه اْلكُ  ، ( ؛ أي رَكَن إلى األرضِ { َولَ اِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اأَلْرِض } ْفَر باآليَاِت َوَعَصْمنَاُه ، َوَلْو ِشئ ْ

نْ َيا: )، وقال مقاتُل ( َسَكَن إلى اأَلْرضِ : )وقال مجاهُد  َماَل إلى مسافِل األُمور ، : ، َوِقْيَل ( َرِضَي بالدُّ
 .وتَ َرَك معالَِيها
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َلِزَم اْلَمْيَل إلى األرض ، لُيعجَل الراحَة : قاَمُة واللُّزوُم على الدواِم ، كأنه قال وأصُل اإلخالِد البقاُء واإل
يب: واللَّذاِت ، يقال  ؛ أي انْ َقاَد لهواُه ، فلم { َوات ََّبَع َهَواُه } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . فال ٌَ ُمَخلٌَّد ؛ أي َبِطيُء الشَّ

نْ َيا َوات ََّبَع َشْيطَانَهُ أرَاَد : )يرفْعُه باآلياِت ، قال عطاُء  أي امرأَتهُ ؛ ألنَّها  ( َوات ََّبَع َهَواهُ : )، وقال بعُضهم ( الدُّ
 .كانت َحَمَلْتُه على الخيانةِ 

رُْكُه يَ ْلَهث } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُة ا: ؛ اللَّْهُث { َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإ َ َتْحِمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو تَ ت ْ لن ََّفِس ِشدَّ
َُْبٌع ، فإ ََّ كلَّ شيٍء يَ ْلَهُث من إْعَياٍء وعطٍش ما َخالَ الكلَب ، فإنَّهُ يَ ْلَهُث  عند اإلعياِء ، وهو في الكلب 

ََُرْدَتهُ وزجرَتُه يلهُث ، وإ َ تَ رَْكَتهُ يلهُث ، فكذلك الكافُر إ َْ َوَعْظَتُه وزَجرَتهُ  في األحوال كلطها ، فإنََّك إ َْ 
َمْعنَاُه أ ََّ اْلَكاِفَر إ َْ َتْحِمْل َعَلْيِه اْلِحْكَمَة َلْم َيْحِمْلَها ، : )ْظ ، وإ َْ تركَتُه َلْم يَ ْعِقْل ، وقال ابُن عبَّاس َلْم يتَّعِ 

ُُِرَد َلَهثَ  َها ، َكاْلَكْلب إ َْ َكا ََ رَابضاً َلَهَث ، َوإ َْ  َها َلْم يَ ْهَتِد إَلي ْ  (.َوإ َْ ُتِرَك َعن ْ
ُُِرَد هو ال: َوِقْيَل  منافُق َ يُنيُب إلى الحقط ُدِعَي أم َلْم يُْدَع ، ُوِعظ أو َلْم يُوَعْظ ، كالكلب يلهُث ُتِرَك أو 

َوِإ َ } : ، وكذلك الكافُر إ َْ وعظَتُه فهو ضالٌّ ، وإ َْ تركَتُه فهو ضالٌّ كالكلب ، ونظيرُه قَ ْولُُه تَ َعاَلى 
 [.666: األعراف ]{ْم َسَوآٌء َعَلْيُكْم َأَدَعْوُتُموُهْم َأْم َأنْ ُتْم َصاِمُتو ََ َتْدُعوُهْم ِإَلى اْلُهَدى ََ يَ تَِّبُعوكُ 

بُوْا ِبآيَاتَِنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بين بآياتنا ، { ذَِّلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ فَاْقُصِص } ؛ أي ذلك صفُة المَكذط
} : وقوله تعالى . افقين ؛ ليعتبُروا بهم فال َيسِلُكوا مساِلَكهم؛ أي أْقُصْص عليهم أخباَر المن{ اْلَقَصَص 

 .؛ أي رجاَء أ َ َ يتَفكَّروا{ َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرو ََ 
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بُوا بِآيَاتِنَا َوَأنْ ُفَسُهْم َكانُوا َيْظِلُمو ََ   ( 666)َساَء َمَثاًل اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَّ

 
ْوُلُه تَ َعاَلى  ْْ بُوْا بِآيَاتَِنا  َسآءَ } : َق ؛ أي بْئَس الوصُف وصُف القوِم كذبُوا بآياتِنا ، { َمَثالً اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَّ

وء إنما يرجُع إلى فعِلهم َ إلى نفِس اْلَمَثِل ، كأنُه قال  ساَء فعُلهم الذي جلَب إليهم الوصَف : وهذا السُّ
: منصوٌب على التمييِز ، أي ساَء الَمَثُل َمَثالً { َمَثالً } و  القبيَح ، فأمَّا المَثُل من اهلِل فحكمةٌ وصواب ،

؛ أي إنما َيصرُِفو ََ أنُفَسهم لمعصيِتهم ، واهللُ تعالى َ تضرُّه { َوَأنُفَسُهْم َكانُواْ َيْظِلُمو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .معصيةٌ العاِصين ، َو تنفعُه ُاعُة المطيعين
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 ( 666)ُه فَ ُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِلْل فَأُوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُرو ََ َمْن يَ ْهِد اللَّ 

 
} ؛ أي َمن يُ َوف طْقهُ اهللُ لدينِه فهو المهتدي ِمن الضَّاللِة ، { َمن يَ ْهِد اللَُّه فَ ُهَو اْلُمْهَتِدي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .؛ اْلَمْغُبونُو ََ بعقوبِة اآلخرةِ { لَ اِئَك ُهُم اْلَخاِسُرو ََ فَأُوْ } ؛ َخَذَلُه َعْن ِدينه ، { َوَمن ُيْضِلْل 
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ْنِس َلُهْم قُ ُلوٌب ََ يَ ْفَقُهو ََ ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن ََ  يُ ْبِصُرو ََ ِبَها َوَلُهْم َوَلَقْد َذرَْأنَا ِلَجَهنََّم َكِثيًرا ِمَن اْلِجنط َواإْلِ
 ( 666)وَلِئَك َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلو ََ آَذا ٌَ ََ َيْسَمُعو ََ ِبَها أُ 

 
َوَلَقْد َخَلْقَنا : َمْعَناهُ : )؛ وقال ابُن عباس { َوَلَقْد َذرَْأنَا ِلَجَهنََّم َكِثيراً مطَن اْلِجنط َواإِلْنِس } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

َّ يَ ْفَقُهو ََ ِبَها َلُهْم } ، ( ِلَجَهنََّم أْهالً  َر ، { قُ ُلوٌب  َّ يُ ْبِصُرو ََ ِبَها } ؛ اْلَخي ْ } ؛ اْلْهَدى ، { َوَلُهْم َأْعُيٌن 
َّ َيْسَمُعو ََ ِبَهآ  هِن َ في { ُأْوَلِئَك َكاأَلنْ َعاِم } ؛ اْلَحقَّ ، { َوَلُهْم آَذا ٌَ  ؛ في المْأَكِل واْلَمْشَرب ، والذط

أُْوَلِئَك } : وقولُه تعالى . ؛ أل ََّ األنعاَم مطيعٌة هلل تعالى ، والكافَر غيُر مطيعٍ { ْم َأَضلُّ َبْل هُ } الصَُّوِر ، 
 .؛ أي عن ما ينفَعُهم وعن ما يِحلُّ لهم في اآلخرةِ { ُهُم اْلَغاِفُلو ََ 

المصيِر إلى جهَّنم ، وهذا كما  َُم العاقبِة ، يعني أ ََّ عاقَبتهم إلى{ ِلَجَهنََّم } : إ ََّ الالَم في قوله : َوِقْيَل 
أي كا َ عاقَبُتهم أ َ صاَر [ 6: القصص ]{فَاْلتَ َقَطُه آُل ِفْرَعْو ََ ِلَيُكو ََ َلُهْم َعُدّواً َوَحَزناً } : قال تعالى 

رَُّت َعْيٍن لطي َوقَاَلِت اْمَرَأُة ِفْرَعْو ََ ق ُ } : لهم عدّواً وإَّ فُهم التقطوُه ليكو َ لهم قُ رََّة َعْيٍن ، كما قال تعالى 
وا لِْلَمْوِت َوابْ ُنوا ْلِلْخَراِب قال الشاعُر : ، ويقال [ 6: القصص ]{َوَلَك ََ تَ ْقتُ ُلوُه  أْمَوالَُنا ِلذوي : ِلدُّ

ْهر نَ ْبِنيَهاوقال آخُر  َراِث َنْجَمُعَها َوُدورُنَا ِلَخَراب الدَّ َوَلْسُت أَرى َحيّاً أََ ُكلُّ َمْولُوٍد فَِلْلَمْوِت يُوَلُد : اْلِمي ْ
َنى اْلَمَساِكُنوعن رسوِل اهلل : ِلَحيٍّ ُيَخلَُّدوقال آخُر  ْهر تُ ب ْ ولِْلَمْوِت تَ ْغُذوا اْلَواِلَداُت ِسَخاَلَها َكَما ِلَخَراِب الدَّ

ا ذرَأ ِلَجَهنََّم َما ذرَأ ، َكا ََ : " صلى اهلل عليه وسلم في هذه اآليِة قال  ْن ذرَأ  إ ََّ اهللَ تَ َعاَلى َلمَّ َوَلُد الزطنَا ِممَّ
 " ِلَجَهنََّم 
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 ( 660)ْعَمُلو ََ َولِلَِّه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوهُ ِبَها َوَذرُوا الَِّذيَن يُ ْلِحُدو ََ ِفي َأْسَماِئِه َسُيْجَزْو ََ َما َكانُوا ي َ 
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؛ سبُب نزول هذه { ُعوُه ِبَها َوَذرُوْا الَِّذيَن يُ ْلِحُدو ََ ِفي َأْسَمآِئِه َوللَِّه اأَلْسَمآُء اْلُحْسَنى فَادْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ٌد : دعا اهللَ في صالته ، ودعا الرحمن ، فَ َقاَل أبُو َجْهٍل َلَعَنُه اهللُ (( رُجالً ))أ َ : اآلية  أليس يزعُم ُمَحمَّ
فأنْ َزَل اهللُ هذه ! اُل هذا يعبُد ربَّين اثنين؟صلى اهلل عليه وسلم وأصحابُه أنَّهم يعبدو َ رَبّاً واحداً ، فما ب

 .اآليةَ 
الرحمُن ؛ والرحيُم ؛ والعزيز ؛ والجبَّاُر ؛ والمؤِمُن ؛ والمهيِمُن ؛ : وهلِل الصفاُت الُعَلى ؛ وهي : ومعناها 

وس ؛ وأشباُه ذلك من الصفاِت التي معانيها  َ ينبِغي أ َ أي باألسماِء اْلُحسَنى ، ( فَاْدُعوُه بَها)والقدُّ
يا َجَواُد يا سِخيُّ يا قِويُّ يا رحيُم كما وصَف بها : يا َسِخيُّ ؛ يا َجالُل ؛ يا رفيُق ، ولكن ليَ ُقْل : يقوَل 

 .نَ ْعَتهُ 
بو َ ، وقال قتادُة { َوَذُرواْ الَِّذيَن يُ ْلِحُدو ََ ِفي َأْسَمآِئِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  عطاءُ  ، وقال( ُيْشرُِكو ََ : )أي ُيكذط

وْا بَها : )وقال ابُن عبَّاس ( ُيَضاُهو ََ : ) ا ِهَي َعَلْيِه ، َفَسمَّ إْلَحاُدُهْم ِفي أْسَماِء اهلِل أنَّهْم َعَدُلوْا بَها َعمَّ
َها ، واْشتَ قُّوا الالََّت ِمَن اهلِل ؛ َواْلُعزَّى ِمَن اْلَعزِيِز ؛ وَ  َها َونَ َقُصواْ ِمن ْ وا ِفي ْ ُْ اْلَمنَاَة ِمَن أْوثَانَ ُهْم َوزَاُد

ا َِ  َْ  (.اْلَمنَّ
بفتح الياء والحاِء هنا وفي النحِل وفي حم ، وقرأ الباقو َ بضمط الياء ( يَ ْلَحُدو ََ )قرأ األعمُش وحمزة 

هو اْلَمْيُل عن الَقْصِد ، ورُوي عن الكسائيط أنه الذي في : واإللحاُد . وكسِر الحاء وهما لُغتا َ فِصيَحتا َ
: اإلْلَحاُد : )الحاء ، والذي في األعراف وحم بالضمط ، وكا َ يفرطُق بين اإللحاد فيقوُل النحِل بفتح الياِء و 

} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ويزعُم أ َ الذي في النحِل بمعنى الرُّكو َ( الرُُّكو َُ : اْلُعُدوُل َعِن اْلَقْصِد ، َواللُُّحوُد 
 .م على الُكفِر والتكذيب؛ وعيٌد َله{ َسُيْجَزْو ََ َما َكانُوْا يَ ْعَمُلو ََ 
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ْن َخَلْقَنا ُأمَّةٌ يَ ْهُدو ََ بِاْلَحقط َوِبِه يَ ْعِدلُو ََ   ( 666)َوِممَّ

 
ْن َخَلْقَنآ ُأمٌَّة يَ ْهُدو ََ بِاْلَحقط َوِبِه يَ ْعِدُلو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا ذَكَر اهللُ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوِممَّ َوذِلَك أنَُّه َلمَّ

قَاَل أُنَاٌس ِمْن ًأْصَحاِب [ 666: األعراف ]{َوِمن قَ ْوِم ُموَسى ُأمٌَّة يَ ْهُدو ََ بِاْلَحقط َوِبِه يَ ْعِدلُو ََ } َعاَلىت َ 
ُقوَك َجَعَل اهللُ : النَّبيط صلى اهلل عليه وسلم  ذََكَر اهللُ َهُؤَِء الرُّْهَط باْلَخْيِر اْلَجِسيِم ، َوإ َْ آَمُنوا بَك َوَصدَّ

قَ َنا باْلُكُتب َوبالرُُّسِل ، فََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى لَ  ْن َخَلْقَنآ ُأمَّةٌ } : ُهْم أْجَرا َِ ، َوَلَنا أْجٌر َواِحٌد ، َوَنْحُن َصدَّ َوِممَّ
هُ { يَ ْهُدو ََ بِاْلَحقط  ٍد صلى اهلل عليه وسلم ، ََ َيْخُلوا الزََّما َُ ِمْن ِفْرَقٍة ِمن ْ ْم ُعَلَماء أْتِقَياء يَ ْعِني ُأمََّة ُمَحمَّ

 (.َيْدُعو ََ النَّاَس إَلى اْلَحقط 
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بُوا ِبآيَاتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ََ يَ ْعَلُمو ََ   ( 666)َوالَِّذيَن َكذَّ

 
بُوْا ِبآيَاتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم مطْن َحْيُث ََ يَ ْعَلمُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي الذين َكذبُوا بَدَئِِلنا { و ََ َوالَِّذيَن َكذَّ

ُن َلُهْم ِمْن َحْيُث ََ : )سَنُحطُّهم إلى العذاب درجًة إلى أ َ يبلُغوا إلى العذاب ، وقال عطاُء  َسُنَمكط
اك (. نُ َزيطُن َلُهْم أْعَماَلُهْم فَ نُ ْهِلُكُهمْ : )وقال الكلبيُّ (. يَ ْعَلُمو ََ  ُدوْا لَ : )وقال الضحَّ َنا َمْعِصَيًة ُكلََّما َجدَّ

ْدنَا َلُهْم ِنْعَمةً  ُهمْ : )وقال الخليل (. َجدَّ  (.َسَنْطِوي ُعْمَرُهْم ِفي اْغِتَراٍر ِمن ْ
َ يُ َتاَبُع َو ُيجاَهر ، : اَستدراُج : وقاَل أهُل المعاني  أ َ تندرَج إلى الشيِء في ِخْفَيٍة قَِليالً قَِليالً ، َو

َف ما صنَع ؛ أي َ ُتَجاِهْرُه َو ُتكِثْر عليه السُّؤاَل ُدفعًة واحدًة ، ولكن  اْسَتْدرْج ُفالناً حتى نعر : يقال 
َسَنْسَتْدرُِجُهْم مطْن َحْيُث ََ } معنى قوله : َوِقْيَل . َكلطْمُه درجًة درجة وقليالً قليالً حتى نعرَف حقيقة ما فَ َعلَ 

 .سُنِذيُقهم ِمن بْأِسنا قليالً قليالً { يَ ْعَلُمو ََ 
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 ( 666)َوُأْمِلي َلُهْم ِإ ََّ َكْيِدي َمِتيٌن 

 
ُِيُل َلهم المدَة ، فإنَّهم َ يُفوتُونَِني َو { َوُأْمِلي َلُهْم ِإ ََّ َكْيِدي َمِتيٌن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أمِهُلهم وأ

إ ََّ ُصنِعي شديٌد ُمحَكم ، وأْخِذي { ٌن ِإ ََّ َكْيِدي َمِتي} : وقوله . يَ ُفوتُِني عذابُهم َو يُعِجُزنَِني عن تعذيبهم
يء من حيث َ يشعُر به: والَكْيُد . قويٌّ شديد  .هو اإَلصراُر بالشَّ
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ُروا َما ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة ِإ َْ ُهَو ِإََّ َنِذيٌر ُمِبيٌن   ( 666)َأَوَلْم يَ تَ َفكَّ

 
ُروْا مَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوذِلَك أ ََّ النَّبيَّ صلى اهلل : )؛ قال الحسُن وقتادَة { ا ِبَصاِحِبِهْم مطن ِجنٍَّة َأَوَلْم يَ تَ َفكَّ
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َلٍة َيْدُعو قُ َرْيشاً إَلى ِعَباَدِة اهلِل َقِبيَلًة قبيَلًة َوَفْخذاً َفْخذاً  يَا بَِني ُفاَل ٍَ ، : عليه وسلم َصَعَد الصََّفا ذاَت َلي ْ
رُُهْم بَْأَس اهلِل َوعِ  ُت إَلى الصَّبَاِح ، : َقاَبُه ، فَ َقاَل اْلُمْشرُكو ََ ُيَحذط َلُه ُيَصوط إ ََّ َصاِحَبُكْم َقْد ُجنَّ ؛ بَاَت َلي ْ

ٍد صلى اهلل عليه وسلم : ومعناها (. فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةِ  ُروا بُقلوبهم ليعَلُموا وَيسَتيِقُنوا ما بُمَحمَّ أَوَلْم يتَفكَّ
 .من ُجُنو ٍَ 

َّ َنِذيٌر مُِّبيٌن } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ  َّ يعلُم لموضِع اْلَمَخاَفِة لُيتَّقى ولموضِع األمِن { ِإ َْ ُهَو ِإ ؛ أي ما هو إ
روا في { مُِّبيٌن } : وقوله تعالى . لُيبتَ َغى أي بَ يطٌن أْمُرُه ؛ فهالَّ جاَلَسُه الكفاُر فيطلبوا حقيقَة أمرِه ، ويتفكَّ

 .دَئلِه وُمعجزاتهِ 
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َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َوَأ َْ َعَسى َأ َْ َيُكو ََ َقِد ا قْ تَ َرَب َأَوَلْم يَ ْنظُُروا ِفي َمَلُكوِت السَّ
 ( 666)َأَجُلُهْم َفِبَأيط َحِديٍث بَ ْعَدُه يُ ْؤِمُنو ََ 

 
َماَواِت َواأَلْرِض َوَما َخَلَق اللَُّه ِمن َشْيٍء َأَوَلْم يَ ْنُظُروْا ِفي َمَلُكو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أَوَلْم : معناهُ { ِت السَّ

موات واألرض ُاِلبيَن ِلَما يُدلُّهم على وحدانيطة اهلِل تعالى ، وعلى صدِق رسوله في ما  ينُظُروا في السَّ
وما خلَقهُ : معناهُ { َما َخَلَق اللَُّه ِمن َشْيٍء وَ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . هو اْلُمْلُك العظيمُ : واْلَمَلُكوُت . دعاهم إليه

مواِت واألرِض ، فإ َ ذلك يدلُّ على وحدانيَّة اهلِل تعالى مثَل ما تدلُّ السمواُت واألرض ( َما. )اهللُ بعَد السَّ
 .بمعنى الَِّذي
أَوَلم ينظُروا في أ َْ عسى أ َْ يكو َ قد : اُه ؛ معن{ َوَأ َْ َعَسى َأ َ َيُكو ََ َقِد اقْ تَ َرَب َأَجُلُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة عليهم إ َْ لم يُؤِمنوا : ؛ معناُه { َفِبَأيط َحِديٍث بَ ْعَدُه يُ ْؤِمُنو ََ } : وقولهُ تعالى . َدنَا هالُكهم بعد قيام الحجَّ
 .َو نبيٌّ مرسلٌ بهذا القرآ َِ مع وُضوِح َدَلَتِه فبَأيط حديٍث بعَدُه يؤمنو َ ، وليس بعَدُه كتاٌب منَ زَّل 
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ُُْغيَاِنِهْم يَ ْعَمُهو ََ   ( 661)َمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفاَل َهاِدَي َلهُ َوَيَذرُُهْم ِفي 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َْ { َوَيَذرُُهْم ِفي ُُْغَيانِِهْم يَ ْعَمُهو ََ } : ؛ إليه ، وقولُه تعالى { َمن ُيْضِلِل اللَُّه َفالَ َهاِدَي َلُه } : قَ ْو

بالنو َ ( َوَنذرُُهمْ )ي وَنَدُعهم في ُمجاوزَتِهم الحدَّ في ُكفِرهم يتجرَُّأو َ فال يرجعو َ إلى الحقط ، وَمن قرأ ؛ أ
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َمن ُيْضِلِل : بالجزِم عطفاً على موضِع الفاء ، والمعنى ( َوَنذْرُهمْ )وضمط الراء فهو على اَستئناِف ، وتُقرأ 
 .اهللُ يذره في ُُغيانِِه عاِمهاً 
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اَعِة َأيَّا ََ ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد رَبطي ََ ُيَجلطيَها ِلَوْقِتَها ِإََّ هُ  َماَواِت َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّ َو ثَ ُقَلْت ِفي السَّ
َها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََ  َواأْلَْرِض ََ تَْأتِيُكْم ِإََّ بَ ْغَتًة َيْسأَلُوَنَك َكَأنََّك َحِفيٌّ َعن ْ

 ( 666)يَ ْعَلُمو ََ 

 
اَعِة َأيَّا ََ ُمْرَساَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َسَأَلْت قُ َرْيُش َرُسوَل اهلِل : )؛ قال الحسُن وقتادة { َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّ

اَعُة الَِّتي ُتخَ : صلى اهلل عليه وسلم  فُ َنا بَها ؟ فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ َمَتى السَّ َيْسأَلُوَنَك َعِن } : ، ومعناها ( وط
اَعِة  َرَسي الشيُء يَ ْرُسو إذا ثَ َبَت ، ومنه الجباُل الرَّاِسَياُت ؛ : أي أَوا َِ ِقَياِمَها ومَتى َمْثَبتُ َها ، يقال { السَّ

يءِ : أي الثابتاُت ، واْلَمْرَسى  داً صلى اهلل : )الثقيِل ، وقال ابُن عبَّاس  ُمْستَ َقرُّ الشَّ سأََلْت اْليَ ُهوُد ُمَحمَّ
اَعِة إ َْ ُكْنَت نَبيّاً فَِإنَّا نَ ْعَلُم َمَتى ِهَي ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةِ : عليه وسلم فَ َقالُوْا َلهُ   (.أْخبْرنَا َعِن السَّ

َّ ُهَو ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها عِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ِعْلُم قياِمها عند اهلِل سبحاَنهُ ، { ْنَد رَبطي ََ ُيَجلطيَها ِلَوْقِتَهآ ِإ
َّ ُهَو } ما لي بها من علٍم ،  َّ اهللُ َعزَّ َوَجلَّ ، وقال { ََ ُيَجلطيَها ِلَوْقِتَهآ ِإ أي َ َيكِشُفها وُيظِهُرها لحيِنها إ

َّ ُهوَ أْي ََ يَْأِتي بهَ : )مجاهُد  ووجُه اَمتناِع عن (. ََ يُ ْرِسُلَها ِلَوْقِتَها إَّ ُهوَ : )، وقال السديُّ ( ا إ
اإلجابِة عن بيا َ وقِتها ، أ ََّ العباَد إذا لم يعرُِفوا وقَت قياِمها كانوا على حذٍر ِمن ذلك ، فيكو َ ذلك 

 .أدَعى إلى الطاعِة وأزجُر عن المعصيةِ 
َماَواِت َواأَلْرِض  ثَ ُقَلتْ } : وقولهُ تعالى  َمَواِت : )؛ قال الحسُن { ِفي السَّ ُعَها َعَلى أْهِل السَّ ْْ ثَ ُقَل َوِض

َمَواِت َواأَلْرِض : )وقال قتادُة (. َواأَلْرِض ِمِن اْنِتثَاِر النُُّجوِم َوَتْكويِر الشَّمِس َوَتْسييِر اْلِجَبالِ  ثَ ُقَلْت َعَلى السَّ
ثَ ُقَل ِعْلُمَها َعَلى أْهِل السََّمواِت َواأَلْرِض فَ َلْم ُيِطيُقوا إْدرَاَكَها وَُكلُّ : )وقال السديُّ (. ََ ُتِطُقَها ِلِعَظِمَها

 (.َشْيٍء َخِفَي فَ َقْد ثَ ُقَل ، َوََ يَ ْعَلُم ِقيَاَمَها َمَلٌك ُمَقرٌَّب َوََ نَبيٌّ ُمْرَسلٌ 
َّ بَ ْغَتًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ُفْجَأًة َ يعلمو َ وقَت قياِمها ، فتقوُم والرُج يسِقي ماشيَتُه ، { ََ تَْأتِيُكْم ِإ

والرجُل ُيصِلُح حوَضُه ، والرجُل يقيم سلعَتُه في ُسوقِه ، والرجُل يخِفُض ميزانَُه ويرفعهُ ، والرجل يهِوي 
 .بُلقمتِه في َفِمِه ، فما يدرُك أ َْ يضَعها في فمهِ 

َها َيْسأَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اُك ومجاهد { لُوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعن ْ ، وقال ( َمْعنَاُه َكأنََّك َعاِلٌم بَها: )؛ قال الضحَّ
َها } : َهذا َعَلى تَ ْقِديٍم َوتَْأِخيٍر ، َمعنَاُه : )ابُن عبَّاس  أي بَارٌّ َلِطيٌف بهم من { َيْسأَلُوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعن ْ

: معناهُ : معناهُ كأنََّك َفِرٌح بمسألِتهم إيَّاَك ، َوِقْيَل : ، َوِقْيَل [ 66: مريم ]{ي َحِفيّاً ِإنَُّه َكا ََ بِ } : قوله 
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 .َتَحافَيَنا إلى فال ٍَ ؛ أي تخاَصْمنا إليه ، واْلَحاِفي هو الحاكم: كأنََّك حاكٌم بها ، يقاُل 
الفائدُة في إعادتِه ردُّ المعلومات كّلها إلى اهلِل ، فيكو َ  ؛{ ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعنَد اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَعاَلى 

َولَ اِكنَّ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أراَد باألول علَم وقِتها ، وبالثاني علَم ُكْنِهَها: التكراُر على وجِه التأكيد ، َوِقْيَل 
عي ؛ أنَّها كائنٌة وا َ ِعلَمها عنَد اهللِ { َأْكثَ َر النَّاِس ََ يَ ْعَلُمو ََ   ، وفي اآليِة دَلٌة على ُبطال َِ قول َمن يدَّ

نيا ، ويستدلُّ بما ُروي أ ََّ الدنيا سبعُة آَف سنة ؛ ألنه لو كا َ كذلك كا َ قياُم الساعِة  ِة الدُّ العلَم بمدَّ
ْْ َِ : " معلوماً ، وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم  اَعِة َكَهاَتٍي بَّابَِة َواْلُوْسَطى ، َوأَشاَر إلَ " بُِعْثُت أنَا َوالسَّ ى السَّ

َُُها } : فمعناُه تقريُب الوقِت َ تحديدهُ كما قال تعالى  أي بَ ْعُث النبيط [ 66: محمد ]{فَ َقْد َجآَء َأْشَرا
ها ُِ  .صلى اهلل عليه وسلم من أشرا
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ِنَي ُقْل ََ َأْمِلُك ِلنَ ْفِسي نَ ْفًعا َوََ َضراا ِإََّ َما َشاَء اللَُّه َولَ  ْسَتْكثَ ْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَّ ْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب ََ
وُء ِإ َْ َأنَا ِإََّ َنِذيٌر َوَبِشيٌر ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنو ََ   ( 666)السُّ

 
َّ َما َشآَء اللَُّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َّ َأْمِلُك ِلنَ ْفِسي نَ ْفعاً َوََ َضّراً ِإ َوذِلَك أ ََّ أْهَل : )بُن عبَّاس ؛ قال ا{ ُقل 

َة قَالُوْا  ْعِر الرَِّخيِص قَ ْبَل أ َْ يَ ْغُلوا فَ َنْشَترِيِه َونَ ْرَبُح ِفْيِه ، َوباأَلْرِض : َمكَّ ُد أََ ُيْخبُرَك رَبَُّك بالسط الَِّتي يَا ُمَحمَّ
َها إَلى َما أْخَصَب ، فََأنْ َزلَ  ُد َ أقدُر : ومعناها (. اهللُ َهِذِه اآليَةَ  ُترِيُد أ َْ ُتْجِدَب فَ نَ ْرَتِحَل َعن ْ ُقْل يا ُمَحمَّ

 .على نفٍع أُجرُّهُ إلى نفِسي ، َو على ُضرٍّ أدفعُه عن نفِسي إَ ما شاَء اهللُ أ َْ يَُملطَكني بالتمكيِن من ذلكَ 
ََْسَتْكثَ ْرُت ِمَن اْلَخيْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي لو كنُت أعلُم ُجدوبََة األرِض وقحَط { ِر َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب 

نة اْلَجِدبَِة ،  وُء } المطِر َدَّخرُت من السَّنة المخصَبِة للسَّ ِنَي السُّ لو  : معناُه : َوِقْيَل . ؛ الفقرُ { َوَما َمسَّ
َو بي جنو ٌَ  كنُت أعلُم متى أموُت لبادرُت باألعماِل الصالحة قبَل اقتراب األَجِل ، فلم أشتِغُل بغيِرها

 .َو آفٌة كما يقولو َ
اعة لبادرُت بالجواب عن سؤاِلكم ، فإ ََّ المبادرَة إلى جةاب : معناهُ : َوِقْيَل  لو كنت أعلُم متى السَّ

ِنَي التكذيُب منكم َّ َنِذيٌر َوَبِشيٌر } : وقولهُ تعالى . السائل تكو َ استكثاراً من الخيِر وما َمسَّ ؛ { ِإ َْ َأنَْا ِإ
 .؛ بالبعثِ { لطَقْوٍم يُ ْؤِمُنو ََ } ما أنا إَ ُمَعلطٌم بموضِع اْلَمَخاَفِة ليُتَّقى ولموضِع األمن لُيختَاَر ،  أي

(0/0) 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



اَها َحَمَلْت حَ  ا تَ َغشَّ َها فَ َلمَّ َها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلي ْ ِفيًفا ْماًل خَ ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمن ْ
اِكرِيَن  ا َأثْ َقَلْت َدَعَوا اللََّه رَب َُّهَما َلِئْن آتَ ْيتَ َنا َصاِلًحا َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّ ا آتَاُهَما ( 666)َفَمرَّْت ِبِه فَ َلمَّ فَ َلمَّ

ا ُيْشرُِكو ََ   ( 660)َصاِلًحا َجَعاَل َلُه ُشرََكاَء ِفيَما آتَاُهَما فَ تَ َعاَلى اللَُّه َعمَّ

 
َها َزْوَجَها } ؛ أي نفس آدَم ، { ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم مطن ن َّْفٍس َواِحَدٍة } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ  ؛ أي { َوَجَعَل ِمن ْ

اَء من ِضْلٍع من أضالعِه ،  َها } َخَلَق َحوَّ ؛ أي ليطمِئنَّ إليها ويستأنَس بها ويأِوي إليها لقضاِء { ِلَيْسُكَن ِإَلي ْ
اَها  فَ َلماَّ } حاجته منها ،  ؛ { َحْمالً َخِفيفاً َفَمرَّْت ِبِه } ؛ ماَءُه ، { َحَمَلْت } ؛ أي َجاَمَعها ، { تَ َغشَّ

فاستمرَّت بذلَك الماِء ؛ أي قامت وقَعَدْت كما كانت تفعُل قبُل وهي َ تدري أنه َحَبٌل أم َ ، ولم 
فاً { َفَمرَّْت ِبِه } َمْعَنى : )وقال قتادُة (. ْت بهِ فَاْسَتَمرَّ : )َتْكَتِرْث بحمِلها ، يدلُّ عليه قراءُة ابِن عبَّاس  مخفَّ

ْت أحَملْت أم َ  .من اْلِمْرَيِة ؛ أي شكَّ
آ َأثْ َقَلْت دََّعَوا اللََّه رَب َُّهَما } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا َكبَر الولُد في بطِنها وتحرََّك وصارت ذاَت ثُ ْقٍل { فَ َلمَّ ؛ أي َلمَّ

اء ما هذا في بطِنِك ؟ قالت : القياُم ، أتَاها إبليُس في صورِة رُجل ، فقاَل  بحمِلها وشقَّ عليها ما : يا حوَّ
إنطي أخاُف أ َ يكو َ َبِهيمًة ، وذلك أوََّل ما َحملت ، فقالت ذلك آلدَم عليه السالم ، فَلم : أدري ، قال 

 .يَزاََ في َهمٍّ من ذلك
اء أ: ُثم عاَد إبليُس إليها فقاَل  يِه بي ؟ قالت ! نَا ِمن اهلل بَمْنزَِلةٍ يا حوَّ : فإ َ دعوُت اهللَ ربي إنساناً ُتَسمط

؛ ولداً َحَسَن اْلُخْلِق { َلِئْن آتَ ْيتَ َنا َصاِلحاً } فإنطي أدُعو اهللَ ، وكانت هي وآدُم يدُعَوا َ اهللَ ، : نَ َعْم ، قال 
اِكرِ } صحيَح الجوارِح مثَلنا ،  آ آتَاُهَما َصاِلحاً } ؛ لَك في هذه النعمِة ، { يَن لََّنُكوَننَّ ِمَن الشَّ ؛ { فَ َلمَّ

ى نفَسُه فقال : ما اسمك ؟ قاَل : قالت ! عهدي: َسِويّاً صحيحاً أتَاها إبليُس فقال لها  الحرُث ولو َسمَّ
ى بغيِر اسمه فسمته  يَّاماً حتى عبُد الحرِث ، وَرِضَي آدُم فعاَش الولُد أ: عزرائيَل لعرفتُه ، ولكنه تسمَّ

 .ماتَ 
وهذا َ يصحُّ ؛ أل ََّ َحْواء وإ َ لم تكن نَبيًَّة فهي زوجُة نَبيٍّ ، وفي اآليِة ما يدلُّ على ذلك ؛ أل َ اهلل 

؛ ومثُل هذه القبائِح َ يصحُّ إضافُتها إلى األنبياِء ، وأل ََّ { َجَعالَ َلُه ُشرََكآَء ِفيَمآ آتَاُهَما } : تعالى قال 
ا ُيْشرُِكو ََ } : َل اهلل تعالى قا ي ولَدهُ { فَ تَ َعاَلى اللَُّه َعمَّ ؛ وأل َ الواحَد ِمنَّا لو أتاهُ َمْن يعبثُه على أ َ ُيَسمط

عبَد شمٍس أو عبَد الُعزَّى أو نحَو هذا ، َلم يَ ْقَبْل ذلك ، ولو أمكَنُه أ َ يعاقَبُه على ذلك فعَل ، فكيف 
ةيجوُز مثل هذا على آدَم ؟ وقد رفَع اهلل   .َقْدَرُه بالنبوَّ

اَء ِمْن ِضْلِع آَدَم وَجَعَلَها َسَكناً َلُه ، وََكذِلَك َحاُل اْلَخْلِق َمَع : معناُه : )وقال الحسُن  إ ََّ اهللَ َخَلَق َحوَّ
اتِِه َأ َْ َخَلَق َلُكم مطْن َوِمْن آيَ } َوَجَعَل ِمْن ُكلط نَ ْفٍس َزْوَجَها ، َكَما قَاَل ِفي آَيٍة أْخَرى: أْزَواِجِهْم ، َكأنَُّه قَاَل 

 [.66: الروم ]{َأنُفِسُكْم َأْزَواجاً 
َها } انْ َقَضْت ِقصَُّة آَدَم ِعْنَد قَ ْوِلِه : )قال الحسُن  ى { لَِيْسُكَن ِإلَي ْ ُثمَّ أْخبَ َر اهللُ َعْن بَ ْعِض َخْلِقِه أنَُّه تَ َغشَّ
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ا أثْ َقَلَها َما ِفي َبْطِنَها َدَعوا اهللَ رَب َُّهَما َلِئْن آتَ ْيتَ َنا َصاِلحاً  َزْوَجَتُه َفَحَمَلْت َحْمالً َخِفيفاً َفَمرَّْت بهِ  ، فَ َلمَّ
ا آتَاُهَما َصاِلحاً َجَعالَ َلُه ُشرََكاَء بَعَمِلِهَما الَِّذي َعِماَلُه بَأ َْ َهوََّداُه أْو َنصَّ  َساُه ؛ َلَنْشُكَرنََّك ، فَ َلمَّ َراُه أْو َمجَّ

َها إبِْليُس ، َوِلَهذا أْعَظَم اهللُ َشْأَنُه ِفي آِخِر اآلَيِة ف َ أي َعلََّماُه  َقاَل َشْيئاً ِمَن اأَلْديَا َِ اْلَخبيَثِة الَِّتي َيْدُعو إَلي ْ
ا ُيْشرُِكو ََ ) ا ُيْشرَِكا َِ : ، َوَلْو َكا ََ اْلُمَراد باآليَِة آَدَم وَحوَّاَء َلَقاَل ( فَ تَ َعاَلى اهلل َعمَّ  (.َعمَّ

(0/0) 

 
 

 ( 666)َأُيْشرُِكو ََ َما ََ َيْخُلُق َشْيًئا َوُهْم ُيْخَلُقو ََ 

 
؛ معناه أُيشركو َ في العبادِة ما َ يقدُر على خلِق شيٍء { َأُيْشرُِكو ََ َما ََ َيْخُلُق َشْيئاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ًْ العبادَة على الخلِق  يستحقُّ به العبادَة ، أل َ الخلَق هو الذي يدلُّ على اهلِل ، واهللُ تعالى إنما يستحقُّ
مع والبصر والعقل ، فإذا لم تقدر  لخلقِه أُصوَل النطعم التي َ يقدُر عليها أحٌد سواُه ، مثل الحياِة والسَّ

األصناُم مخلوقة : ؛ معناه { َوُهْم ُيْخَلُقو ََ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . األصناُم على خلِق شيء لم تحسن عباُدتها
 .أراَد به األصناَم والعابِديَن جميعاً : ، َوِقْيَل  منحوتةٌ 

(0/0) 

 
 

 ( 666)َوََ َيْسَتِطيُعو ََ َلُهْم َنْصًرا َوََ َأنْ ُفَسُهْم يَ ْنُصُرو ََ 

 
؛ أي َ يستطيُع األصنام دفَع ُضرٍّ عنهم ، َو جلَب نَ ْفٍع { َوََ َيْسَتِطيُعو ََ َلُهْم َنْصراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

فإ َ ِقْيَل . ، َو أ َ تنُصَر نفَسها بأ َ تدفَع عن نفِسها َمن أراَدها بسوءٍ { َوآل َأنْ ُفَسُهْم يَنُصُرو ََ } هم ، إلي
أل َ الكفاَر كانوا يصوطرو َ منها : َو أنُفَسهم على لفِظ من يعِقُل واألصناُم مواٌت ؟ ِقْيَل : كيف قال : 

روا ما هم عليهعلى صورِة َمْن يعِقُل ، وُيجُروَنها مَجرى   .من يعقُل ، فأجَرى عليها لفَظ ما قدَّ

(0/0) 

 
 

 ( 666)َوِإ َْ َتْدُعوُهْم ِإَلى اْلُهَدى ََ يَ تَِّبُعوُكْم َسَواٌء َعَلْيُكْم َأَدَعْوُتُموُهْم َأْم َأنْ ُتْم َصاِمُتو ََ 
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َْ َوَجلَّ  ؛ أي إ َ تدُعوا األصناَم إلى الهدى َلْم تقبِل { وُكْم َوِإ َ َتْدُعوُهْم ِإَلى اْلُهَدى ََ يَ تَِّبعُ } : قَ ْوُلُه َعزَّ

َسَوآٌء َعَلْيُكْم } الهدى ، فإنَّها َ َتهدي غيَرها ، َو َتهتِدي بأنُفِسها وتردُّ َجواباً ، وإ َْ دعت إلى الهدى 
 .أم َصْمتُّْم عنهم َ يتَّبعوكم{ َأَدَعْوُتُموُهْم َأْم َأنْ ُتْم َصاِمُتو ََ 

(0/0) 

 
 

 ( 666)الَِّذيَن َتْدُعو ََ ِمْن ُدو َِ اللَِّه ِعَباٌد َأْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُهْم فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإ َْ ُكْنُتْم َصاِدِقيَن  ِإ ََّ 

 
أشباُهكم ، ؛ أراَد األصناَم مملوكًة مخلوقة { ِإ ََّ الَِّذيَن َتْدُعو ََ ِمن ُدو َِ اللَِّه ِعَباٌد َأْمثَاُلُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اها ِعَباداً ألنَّهم صوَُّروها على صورِة اإلنسا َ ، وقولُه تعالى  ؛ ليس هو الدعاَء األوَّل { فَاْدُعوُهْم } : َسمَّ
 .، ولكن أراَد فادُعوهم في مهمَّاتكم عند الحاجِة إلى كشِف األسَواِء عنكم

} أمٍر ، ومعناه التعجيٌز ؛ أي فَ ْلَيْسَتِجيُبوا لكم ،  ؛ أي صيغتُه صيغة{ فَ ْلَيْسَتِجيُبوْا َلُكْم } : وقوله تعالى 
 .؛ في أنَّها آلهةً { ِإ َ ُكنُتْم َصاِدِقيَن 

(0/0) 

 
 

ِل ا ٌَ َيْسَمُعو ََ ِبَها قُ َأَلُهْم َأْرُجٌل َيْمُشو ََ ِبَها َأْم َلُهْم َأْيٍد يَ ْبِطُشو ََ ِبَها َأْم َلُهْم َأْعُيٌن يُ ْبِصُرو ََ ِبَها َأْم َلُهْم آذَ 
 ( 666)اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم ثُمَّ ِكيُدو َِ َفاَل تُ ْنِظُرو َِ 

 
ا ٌَ َأَلُهْم َأرُْجٌل َيْمُشو ََ ِبَهآ َأْم َلُهْم َأْيٍد يَ ْبِطُشو ََ ِبَهآ َأْم َلُهْم َأْعُيٌن يُ ْبِصُرو ََ ِبَهآ َأْم َلُهْم آذَ } : قوله تعالى 

إ َ معبودي ينصُرني ويدفُع كيَد : ؛ معناُه { ثُمَّ ِكيُدو َِ َفالَ تُنِظُرو َِ َيْسَمُعو ََ ِبَها ُقِل اْدُعوْا ُشرََكآءَُكْم 
الكائدين عنطي ، ومعبودُكم َ يقدُر على نصرِكم ، فإ َ قدرُتم أنتم على ضرٍّ فاجتِمُعوا أنتم مع األصناِم 

لوِني  .على كيِد َو تؤجط
فو َ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم بآلهِتهم ، عرََّف اهللُ الكفاَر بهذه اآلية أنَّهم  وهذا ألنَّهم كانوا يخوط

مفضَّلو َ على األصناِم ؛ أل َ لهم جوارَح يتصرَّفو َ بها وليس للصناِم ذلك ، فكيف يعبُدو ََ َمْن هم 
فالعجُب من أنفِسهم عن اتطباع النبيط صلى اهلل عليه وسلم مع ما أيََّدُه اهللُ به من اآلياِت ! أفضُل منهم؟
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جزات والدَئِل الظاهرة ؛ ألنه بشٌر مثُلهم ، ولم يْأنَفوا من عبادِة َحَجٍر َ قدرَة له َو تصرٌّف ، والمع
 .وهم أفضُل منه في القدرة على التصرُّف

(0/0) 

 
 

 ( 661)ِإ ََّ َوِليطَي اللَُّه الَِّذي نَ زََّل اْلِكَتاَب َوُهَو يَ تَ َولَّى الصَّاِلِحيَن 

 
يتولَّى ِحفَظهم ، ويكِلُؤِني ويتولَّى أمِري الذي : ؛ معناهُ { ِإ ََّ َوِليط َي اللَُّه الَِّذي نَ زََّل اْلِكَتاَب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي يتولَّى ِحفَظهم ، َ يِكُلهم إلى غيرِه َو { َوُهَو يَ تَ َولَّى الصَّاِلِحيَن } أنعَم عليَّ بإنزاِل القرآ َ ، 
 .تضرُّهم عداوةُ َمن عاداهم

(0/0) 

 
 

 ( 666)َوالَِّذيَن َتْدُعو ََ ِمْن ُدونِِه ََ َيْسَتِطيُعو ََ َنْصرَُكْم َوََ َأنْ ُفَسُهْم يَ ْنُصُرو ََ 

 
م { َوالَِّذيَن َتْدُعو ََ ِمن ُدوِنِه ََ َيْسَتِطيُعو ََ َنْصرَُكْم َوَ َأنْ ُفَسُهْم يَ ْنُصُرو ََ } : وقولهُ تعالى  ؛ اآلية قد تقدَّ

 .تفسيرهُ 

(0/0) 

 
 

 ( 666)َوِإ َْ َتْدُعوُهْم ِإَلى اْلُهَدى ََ َيْسَمُعوا َوتَ َراُهْم يَ ْنُظُرو ََ ِإَلْيَك َوُهْم ََ يُ ْبِصُرو ََ 

 
؛ أي كما أنَّها َ َتهدي غيَرها فال تسمُع الهدى ، { َوِإ َ َتْدُعوُهْم ِإَلى اْلُهَدى ََ َيْسَمُعوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُد فاتحٌة أعيُنهم نحوَكم يعني األصناَم ينظرو َ إليك ، { نظُُرو ََ ِإَلْيَك َوتَ َراُهْم يَ }  َوُهْم ََ } ؛ يا ُمَحمَّ
؛ وذلك أنَّهم كانوا يصوطرُوَنها فيجعلو َ لها أعُيناً وآذاناً وأرُجالً ، فإذا نظَر الناظُر اليها ُخيطَل { يُ ْبِصُرو ََ 

كانوا يلططُخو َ أفواَه األصناِم بالخلوف والعَسِل ، وكانت الذباُب   إليه أنَّها تنظُر إليه وهي َ تبصُر ، أو
باب عن أنُفِسها  .يجَتِمعن عليها ، فال تقدُر على دفِع الذُّ
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َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهم } : وتراهم كأنَّهم ينظُرو َ إليك كقوله تعالى : معناُه : وقال بعُضهم 
َوِإ َ َتْدُعوُهْم ِإَلى اْلُهَدى ََ } َمْعَنى قَ ْوِلِه : )هم ُسَكارى ، وقال مقاتُل أي كأنَّ [ 6: الحج ]{ِبُسَكاَرى 

ة إَلى اْلُهَدى ََ َيْسَمُعواْ ، { َيْسَمُعوْا  ُد أْنَت َواْلُمْؤِمُنو ََ ُكفَّاَر َمكَّ َوتَ َراُهْم يَنظُُرو ََ } أي إ َْ َتْدُعوا يَا ُمَحمَّ
 (.اْلُهَدى{  ِإَلْيَك َوُهْم ََ يُ ْبِصُرو ََ 
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 ( 666)ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن 

 
: َمْعَناهُ : )؛ قال ابُن عبَّاس والسديُّ { ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َوَهذا [ 666: البقرة ]{َوَيْسأَلُوَنَك َماَذا يُنِفُقو ََ ُقِل اْلَعْفَو } : ِهْم َكَما قَاَل تَ َعاَلى ُخِذ اْلَفْضَل ِمْن أْمَوالِ 
ُخِذ اْلَعْفَو ِمْن أْخاَلِق النَّاِس : )وقال الحسُن ومجاهد (. إنََّما قَ ْبَل فَ ْرِض الزََّكاِة ، َفَصاَر َمْنُسوخاً بالزََّكاةِ 

 (.اِء َوقَ ُبوِل ُعْذرِهْم َوُحْسِن اْلُمَعاَمَلِة َمَعُهْم َوَما َيْسُهُل َعَلْيِهمْ ِفي اْلَقَضاِء َواَْقِتضَ 
أي َترَك ، والعفُو [ 666: البقرة ]{َفَمْن ُعِفَي َلهُ ِمْن َأِخيِه َشْيٌء } : وأصُل العفِو الترُك من قولِه تعالى 

. ُخْذ ما أتاَك َعْفواً ؛ أي َسْهالً : ُة في األمور ، يقاُل معنى العفِو اْلُمَساَهلَ : ويقاُل . عن الذنب ترُك العقوبةِ 
َحتَّى أْسَأَل ، َفذَهَب ِجْبرِْيُل : أنَُّه َسَأَل ِجْبرِيَل َعْن َهِذِه اآلَيِة فَ َقاَل : " وعِن النبيط صلى اهلل عليه وسلم 

ُد ؛ إ ََّ اهللَ يَْأُمُرَك أ َْ َتِصَل َمْن َقَطعَ : " فَ َقاَل   ". َك ، َوتُ ْعِطي َمْن َحَرَمَك ، َوتَ ْعُفَو َمْن ظََلَمَك يَا ُمَحمَّ
َّ : )أي بالمعروِف الذي تعرُف العقالء ِصحََّتُه ، وقال عطاُء { َوْأُمْر بِاْلُعْرِف } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  يَ ْعِني ََ إَلَه إ

َها آيُة السَّيفِ أي عن أبي ج{ َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن } : وقولُه تعالى (. اهللُ  . هٍل وأصحابِه ، َنَسَخت ْ
ة عليهم ، ووقوِع اإليَاِس عن َقبولهم ، َو  ومعنى اإلعراِض عنهم ؛ أي أعِرْض عنهم بعَد إقامة الحجَّ

فيِه تضُع القدرَ  َفِه َو ُتَجاِوْبهم استخفافاً بهم وصيانًة لَقدِرَك ، فإ ََّ مجاوبَة السَّ  .تُ َقابْلهم بالسَّ
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َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَا َِ نَ ْزٌغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه َسِميٌع َعِليٌم وَ   ( 600)ِإمَّا يَ ن ْ

 
ْيطَا َِ نَ ْزٌغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إمَّا يُغرِيَ نََّك بالوسوسِة عند : ؛ معناُه { َوِإماَّ يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّ
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؛ بَك ، والن َّْزُع هو اإلزعاُج { َعِليٌم } ؛ لُدعاِئَك ، { ِإنَُّه َسِميٌع } لى اهلِل واسَتِغْث بِه ، الغضب فَاْلَتِجئ إ
رط   .بالحركِة إلى الشَّ
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ُروا فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُرو ََ  ْيطَا َِ َتَذكَّ ُهْم َُاِئٌف ِمَن الشَّ  ( 606)ِإ ََّ الَِّذيَن ات ََّقْوا ِإَذا َمسَّ

 
ْيطَا َِ َتَذكَُّروْا } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ  ُهْم َُاِئٌف مطَن الشَّ رَك : ؛ معناُه { ِإ ََّ الَِّذيَن ات ََّقواْ ِإَذا َمسَّ إ ََّ الذين ات ََّقوا الشط

ر ما أوضَح اهللُ من  والمعاصي إذا مسَُّهم وسوسٌة من الشيطا َ بإلقاء خواُِر الشَّرط عليهم ، فَ َرُغوا إلى تذكُّ
ة ،   .؛ عواقَب أُمورهم ، يرِجعو َ من الهَوى إلى اْلُهَدى{ فَِإَذا ُهم مُّْبِصُرو ََ } الحجَّ

الطائُف : وهما ُلغتا َ َوِقْيَل ( َُايفٌ )، وقرأ الباقو َ ( َُْيفٌ )قرأ النخِعيُّ وابُن كثيٍر وأبو عمٍرو والكسائي 
الطائُف ما ُاَف به من الوسوسِة ، :  الوسوسُة واْلَخْطَرةُ ، َوِقْيلَ : ما يطوُف حوَل الشيِء ، والطَّْيُف 

: َُاِئٌف ِمَن الشَّْيطَا َ : )بالتشديد ، وقال الكلبيُّ ( َُيطفٌ )وقرأ سعيُد بن جبير . والطَّيُف اللَّْمُز واْلَمسُّ 
، وقال ( هُ ُهَو الرَُّجُل يَ ُهمُّ بالذْنب فَ َيْذُكُر اهللَ فَ َيَدعُ : )، وعن مجاهد ( اْلَغَضبُ : )، وقال مجاهُد ( ذْنبٌ 

نَأُه : )السديُّ  ْْ  (.إذا أْذنَ ُبواْ تَابُوا: َمَع
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 ( 606)َوِإْخَوانُ ُهْم َيُمدُّونَ ُهْم ِفي اْلَغيط ُثمَّ ََ يُ ْقِصُرو ََ 

 
هم إلى ؛ أي وإْخَوا َُ المشركين وهم الشياُيُن يدُعونَ { َوِإْخَوانُ ُهْم َيُمدُّونَ ُهْم ِفي اْلَغيط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُه في الَغيط  ونَ ُهمْ )وقرأ نافُع . المعاِصي والجهِل ، يقال لكلط كافٍر أٌخ من الشيَّاُين َيُمدُّ بضمط الياء ( يُِمدُّ
ِْ الميم هما لُغتا َ ؛ أي َ يُقِصُر إخوا َُ المشركين من الوسوسِة { ُثمَّ ََ يُ ْقِصُرو ََ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وكسِر

وا قَ ُبوَلهم لقوِلهم زاُدوا في إغوائِهم ، وزاَد الكفاُر في ُاعِتهم َلهم ، فال يقِصُرو َ كما ؛ ألنَّهم إذا عِلمُ 
 .يقِصُر المتَّقو َ

ْيَل  ِْ ياُين وهم الضُّالَُّل { َوِإْخَوانُ ُهْم َيُمدُّونَ ُهْم ِفي اْلَغيط } : معنى قوِله تعالى : َوِق يعني إخوا َ الشَّ
و ََ المشركين في الَغيط  بفتح الياء وضم ( ثُمَّ ََ يَ ْقُصُرو ََ )، وقرأ عيسى ( يَُمادُّونَ ُهمْ )وقرأ الجحدريُّ . َيُمدُّ

 .الصاد
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ى َصاِئُر ِمْن رَبطُكْم َوُهدً َوِإَذا َلْم تَْأِتِهْم بِآَيٍة قَاُلوا َلْوََ اْجَتبَ ْيتَ َها ُقْل ِإنََّما َأتَِّبُع َما يُوَحى ِإَليَّ ِمْن رَبطي َهَذا بَ 
 ( 606)َورَْحَمٌة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنو ََ 

 
ُد باآليِة التي : ؛ معناُه { َوِإَذا َلْم تَْأِتِهْم بِآَيٍة قَالُوْا َلْوََ اْجَتبَ ْيتَ َها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وإذا َلْم تأتِهم يا ُمَحمَّ

هالَّ أتيَت بها من تِلَقاِء نفِسَك ؟ قال : معناُه : ِقْيَل وَ . هالَّ َُلْبَتها من اهلِل فتأتَِينا بها: سألوَكَها تَ َعنُّتاً قالُوا 
 (.َكانُوا إذا َجاَءتْ ُهْم آَيٌة َكذبُوا بَها ، َوإذا أْبطََأْت َعَلْيِهْم اْلَتَمُسوَها: )الحسُن 

ليسِت : ؛ أي ُقل َلهم { ُكْم ُقْل ِإنََّمآ َأتَِّبُع َما ِيوَحى ِإَليَّ ِمن رَّبطي َه اَذا َبَصآئُِر ِمن رَّبط } : وقولهُ تعالى 
َّ إذا أِذ ََ ِلي  اآلياُت إَليَّ ، ولكنَّ اهلل يُوِحي بها َعَليَّ ما يعلُم من المصلحِة ، وليس لي أ َْ أسأَلُه إنَزاَلها إ

لِة ؛ أي ُحَجٌج من ربكم وُهًدى من الضَّال{ َوُهًدى َورَْحَمًة } هذا القرآ َُ َبَصاِئُر من ربكم ، . في ُسؤاِلها
قُو ََ أنه ِمن اهللِ { لطَقْوٍم يُ ْؤِمُنو ََ } ونجاًة من العذاب ،   .؛ ُيَصدط
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 ( 606)َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآ َُ فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمو ََ 

 
قال ابُن عبَّاس وابُن مسعود { وْا َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمو ََ َوِإَذا ُقِرىَء اْلُقْرآ َُ فَاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصتُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

عن أبي (. إ ََّ َهِذِه اآليََة نَ َزَلْت ِفي الصَّاَلةِ : )وأبو ُهريرة وسعيُد بن ُجبير وسعيد بن المسيطب والزهريُّ 
اَبُه َخْلَفُه َحتَّى نَ َزَلْت َهِذِه َكا ََ النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم إذا َصلَّى ، قَ َرأ أْصحَ : )العالَيِة الرباحيط قال 

المراُد باآليِة وقَت نُزوِل القرآ َِ ، أَمَرُهم اهللُ باَستماِع : ، وقال بعُضهم ( اآلَيةُ ، َفَسَكَت اْلَقْومُ 
 .واإلنَصاتِ 

َكا ََ : )بَّاس قال ، وعن ابِن ع( ُيحَتَمُل أ َْ َيُكو ََ َمْعَنى اَْسِتَماِع اْلَعَمُل بَما ِفْيهِ : )وقال الزجَّاُج 
إَلى الرَُّجِل  اْلُمْسِلُمو ََ قَ ْبَل نُ ُزوِل َهِذِه اآليَِة يَ َتَكلَُّمو ََ ِفي الصَّاَلِة َويَْأُمُرو ََ بَحَواِئِجِهْم ، َوَيِجيُء الرَُّجلُ 

وَّل أصحُّ وأقرُب إلى ظاهِر اآلية والقوُل األ(. َكْم َصلَّْيُتْم ؟ فَ يَ ُقوُل َكذا ، فََأنَزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ : فَ يَ ُقوُل َلُه 
؛ ألنه ليس في اآليِة تخصيُص َزما ٍَ دو َ زما َ ، َو يجُب على القوِم اإلنَصاُت لقراءِة َمْن يقرأ في غيِر 

 .الصَّالةِ 
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اآْلَصاِل َوََ َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِليَن َواذُْكْر رَبََّك ِفي نَ ْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدو ََ اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوط وَ 
(606 ) 

 
؛ يجوُز { َواذُْكر رَّبََّك ِفي نَ ْفِسَك َتَضرُّعاً َوِخيَفًة َوُدو ََ اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوط َواآلَصاِل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُد به جميُع الخلِق ، ويجوَز أ َ يكو َ أ َ يكو َ الخطاُب في هذه اآليِة للنبيط صلى اهلل عليه وسلم ، والمرا
 .واذُْكْر ربََّك أيُّها المستمُع للقرآ َِ إذا تُِلَي عليكَ : المعنى 

َر في النفِس والتعرَُّض لِنَعِم اهلِل مع العلِم بأنه َ يقدُر عليها { ِفي نَ ْفِسَك } : وقولهُ تعالى  يعني التفكُّ
المتكلطم بذكِر اهلل على وجِه { َوُدو ََ اْلَجْهِر } : والمراد بقوله . أحٌد سواُه ، وأنه متى شاَء َسَلَبها منه

عاء ما كا َ َخِفيّاً على إخالِص وخضوٍع َ يشوبُه رياءٌ  الِخيَفِة بالتضرُّع إليه والمخاَفِة منه ، وأل َ أفضَل الدُّ
 .إشارة إلى اإلخالصِ { ِفي نَ ْفِسَك } وقولُه تعالى . وُسمَعةٌ 

{ َوُدو ََ اْلَجْهِر } : الذكُر بالكالِم الخفيط وبقوله { َواذُْكر رَّبََّك ِفي نَ ْفِسَك } : ُد بقوله المرا: َوِقْيَل 
} يعني القراءَة في الصَّالة { َواذُْكر رَّبََّك } َمْعَنى : )وقال ابُن عباس . إظهار الكالِم بالصَّوت العاِلي

أْي ُدو ََ رَْفِع الصَّوِت ِفي َخْفٍض { َوُدو ََ اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل }  أي ِسّراً { َوِخيَفًة } أي َجْهراً { َتَضرُّعاً 
ْع َمْن َخْلَفَك اْلُقرآ ََ   (.وُسُكو ٍَ َسمط

أي اتَِّعْظ بالقرآ َ واعتبْر بآياته ، واذُكر ربََّك في ما { َواذُْكر رَّبََّك ِفي نَ ْفِسَك } : وقال أهُل المعاني 
عاً { عاً َتَضرُّ } يأُمرَك بالطاعِة  أَمَر أ َْ : )وقال مجاهُد . أي ِخيَفًة من عقابهِ { َوِخيَفًة } أي َتواُضعاً وتخشُّ

ُدور ، َوأَمَر بالتََّضرُِّع َواَْسِتَكاَنِة ، َوُيْكَرُه رَْفُع الصَّْوِت َوالنطَداُء َوالصطيَاُح ِفي  ُْ ّْ َعاءِ ُيْذَكَر ِفي الّص  (.الدُّ
ما بين : أي صالَة الغَداِة والمغرب والعشاء ، واألصيُل في اللغة { ُدوط َواآلَصاِل بِاْلغُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

{ بِاْلُغُدوط َواآلَصاِل } يعني : َوِقْيَل . العصر إلى اللَّيل ، وجمعُه ُأُصٌل ، ثم آَصاٌل َجْمُع الجمِع ، ثم أَصاِئلٌ 
؛ زيادُة تحريٍض على ذكِر اهلل َعزَّ َوَجلَّ ؛ َكي { َن اْلَغاِفِليَن َوََ َتُكْن مط } : وقولهُ تعالى . البكَر والِعَشاةَ : 

 .َ َيغفَل اإلنسا َُ عن ذلك في أوقاِت العبادة
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 ( 601)ِإ ََّ الَِّذيَن ِعْنَد رَبطَك ََ َيْسَتْكِبُرو ََ َعْن ِعَباَدتِِه َوُيَسبطُحونَُه َوَلهُ َيْسُجُدو ََ 
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أ َ المالئكَة المقرَّبين : معناهُ { ِإ ََّ الَِّذيَن ِعنَد رَبطَك ََ َيْسَتْكِبُرو ََ َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسبطُحونَُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

الذين أكَرَمهم اهللُ َ يتَعظَّمو َ عن ُاعتِه إ َ استكبرُتم أنتم فَ ُهْم أفضُل منكم ، وهم المالئكُة َ 
داً في { َوَلُه َيْسُجُدو ََ } ما َ يليُق به ،  يستكبرو َ عن عبادتِه وينَ زطُهونَُه عن ؛ أي ُيَصلَّو ََ فَيِخرُّو ََ له ُسجَّ

 .يريُد ُقرَبهم من الفضِل والرَّحمِة َ من حيث المكا َُ والمسافة{ ِعنَد رَبطَك } : وقوله تعالى . صالِتهم
ِجْبرِْيُل عليه السالم إذا أقْ َبَل َكا ََ : " وعن معاِذ بن جبٍل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 

ُد َواِجٌب َعَلْيَك : بَشْيٍء ِمَن اْلُقْرآ َِ ِفْيِه ُسُجوٌد قَ َرأ ُثمَّ َيِخرُّ َساِجداً َويَْأُمُرِني بذِلَك ، ُثمَّ يَ ُقوُل  يَا ُمَحمَّ
وعن أُبَّي بن  (. إ َْ َشاَء َسَجدَ َمْن قَ َرأ آِخَر األْعَراِف إ َْ َشاَء ركَع و : )وعن إبراهيَم قال " َوَعَلى أمَِّتَك 

َنهُ َوبَ ْيَن النَّاِر : " كعٍب عن رسوِل هلِل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل  َمْن قَ َرَأ ُسوَرَة األْعَراِف َجَعَل اهللُ بَ ي ْ
 " ِسْتراً يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ، وََكا ََ آَدُم َشِفيعاً َلهُ 
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ُِيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ِإ َْ  َيْسأَلُوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل  ُقِل اأْلَنْ َفاُل لِلَِّه َوالرَُّسوِل فَات َُّقوا اللََّه َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوَأ
 ( 6)ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 

 
؛ اإلضافةُ { ُسوِل للَِّه َوالرَّ } ؛ الغنائُم ؛ { ُقِل األَنَفاُل } ؛ أي عن الَغنَاِئم ، { َيْسأَلُوَنَك َعِن األَنْ َفاِل } 

للغنائِم إلى اهلِل على جهة التشريِف ، واإلضافةُ إلى الرسوِل ألنه كا َ بيا َُ ُحكِمها وتدبيرها إليه ؛ أل َ 
َواهلِل َما َيِحلُّ : " الغنائَم كانت كلُّها لُه كما قال صلى اهلل عليه وسلم في وبَ َرٍة أَخذَها ِسَناَم بَِعيٍر ِمَن اْلَفْيِء 

َّ اْلُخْمُس ، َواْلُخْمُس َمْرُدوٌد ِفيُكْم  ِلي ِمنْ   ". فَ ْيِئُكْم إ
َلْم ُتَحلَّ : " ِلما سألوه عن الغنائِم ؛ ألنَّها كانت حَراماً على َمن قبلهم ، كما قال عليه السالم : َوِقْيَل 

َلُكْم ، َكاَنْت تَ ْنِزُل نَاٌر ِمَن ا َماِء فَ َتْأُكُلَها اْلَغَناِئُم ِلَقْوٍم ُسوِد الرُُّؤوِس قَ ب ْ وإنما ُسميت الغنائُم أنْ َفاًَ ؛ " لسَّ
أل َ األنفاَل جمُع الن َّْفِل ، والنفُل الزطيَاَدُة ، واألنفاُل مما زاَدهُ اهلل هذه األُمة من الحالِل ، والنافلُة من 

 .نافلٌة ؛ ألنه زيادٌة على الولدِ : الصَّالِة ما زاَد على الفرِض ، ويقال لولِد الولد 
أ ََّ النَِّبّي صلى اهلل عليه وسلم َرغََّب أْصَحاَبهُ يَ ْوَم َبْدٍر فَ َقاَل : )وعن ابِن عبَّاس في سبب نُزول هذه اآليِة 

ا َهَزَم اهللُ اْلُمْشرِِكيَن َسارََع الشََّباُب ، وأَ " َمْن قَ َتَل َقِتيالً فَ َلُه َكذا ، َوَمْن َجاَء بَأسيٍر فَ َلُه َكذا : "  قْ بَ ُلواْ فَ َلمَّ
ُيوُخ ِعْنَد الرَّايَاِت َمَع َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َمَخاَفَة أ َْ يَ ْغَتاَلُه أَحٌد مَ  َن باأُلَساَرى ، َوَأقَاَم الشُّ

نَ ُهْم ِفي اْسِتْحَقاِق اْلَغِنيَمِة ، فَ َقاَل الَِّذيَن ثَ َبُتوْا َمَع رَ  ُسوِل اهلِل صلى اهلل اْلُمْشرِِكيَن ، فَ َوَقَع اَْخِتاَلُف بَ ي ْ
. ِقيَاُمَنا أْفَضُل ِمْن ذَهابِهْم ، فَ َلْو أْعَطْيتَ ُهْم َما َوَعْدتَ ُهْم َلْم يَ ْبَق لََنا َوََ ِلَعامَِّة أْصَحابَك َشْيءٌ : عليه وسلم 
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نَ ُهْم َوَرُسولُ . َنْحُن قَ تَ ْلَنا َوَأْسْرنَا: وقَاَل اآلَخُرو ََ  اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َساِكٌت ََ  وََكا ََ ذِلَك ُمَراَجَعًة بَ ي ْ
 (.يَ ُقوُل َشْيئاً ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ 

ِصَلًة في الكالِم ، والمعنى َيسألوَنَك ( عن)ومعناها يسألوَنك عن األنفال ِلَمن هي ، ويجوز أ َ يكو َ 
: قال ُعبادة بن الصَّامت . فيها شيءٌ األنفاَل التي وعدَتهم يوَم بدٍر ، قِل األنفاُل هلِل والرسوِل ليس لكم 

ا اْختَ َلْفَنا ِفي َغَناِئِم َبْدٍر َوَساَءْت أْخاَلقُ َنا ، نَ َزَعَها اهللُ ِمْن أْيِديَنا َوَجَعَلَها إَلى َرُسوِلِه وَ ) نَ َنا َعَلى َلمَّ َقْسَمَها بَ ي ْ
َل (. سواءٍ  ْْ َغَلٍط وقَع من الرَّاوي ؛ ألنه َ يجوُز على  إ ََّ الت َّْنِفيَل المذكوَر في هذه اآليِة لروايةٍ : َوِقٍي

أنَّهم اختَلُفوا في : النبيط صلى اهلل عليه وسلم َخْلُف الَوْعِد واسترجاُع ما جعَلُه ألحٍد منهم ، والصحيُح 
َه َوَأْصِلُحوْا َذاَت فَات َُّقوْا اللَّ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . الغنائِم من غير تَ ْنِفيٍل كا َ من رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم

أي كونوا ( َوأْصِلُحوا ذاَت بَ ْيِنُكمْ )؛ أي ات َُّقوا َمعاِصَيُه واحذروا مخالفَة أمرِه وأمَر رسولِه ، { ِبْيِنُكْم 
ُِيُعوْا اللََّه َوَرُسوَلُه } ُمجَتمعين على ما يأمرُكم به اهللُ ورسولُه ،  ِإ َ ُكنُتم } ؛ في الغنائِم وغيِرها ، { َوَأ

 .، كما َتزعمو ََ { ْؤِمِنيَن مُّ 
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ِإيَمانًا َوَعَلى رَبطِهْم ِإنََّما اْلُمْؤِمُنو ََ الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم 
ُلو ََ  ا َرزَق ْ ( 6)يَ تَ وَكَّ  ( 6)َناُهْم يُ ْنِفُقو ََ الَِّذيَن يُِقيُمو ََ الصَّاَلَة َوِممَّ

 
إ ََّ ِصَفَتهم إذا ذُكر اهللُ : ؛ معناهُ { ِإنََّما اْلُمْؤِمُنو ََ الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة اْلُحْز َِ ، والمعنى : والَوَجُل . عنَدهم َفِزَعْت قلوبُهم عند الموعظةِ  ليس المؤمُن الذي هو الخوُف مع شدَّ
َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. إنََّما اْلُمْؤِمُنو ََ الَِّذيَن إذا ذُِكَر اهلل َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهمْ )يخاِلُف اهللَ ورسوَلهُ 

بصيرًة بالفرائِض مع ، يقيناً و { زَاَدتْ ُهْم ِإيَماناً } ؛ أي ُقرِئت عليهم آياتهُ باألمِر والنَّهي ، { َءايَاتُُه 
ُلو ََ } تصِديقهم باهلِل  ُضو ََ أُمورَهم إلى اهلِل َ يَِثُقو ََ بغيرهِ { َوَعَلى رَبطِهْم يَ تَ وَكَّ  .؛ أي يُ َفوط

؛ أي يُقيموَنها بوُضوِئها ورُكوِعها وُسجوِدها { الَِّذيَن يُِقيُمو ََ الصَّاَلَة } : ُثمَّ زاَد في نعِت المؤمنيَن فقال 
ا َرزَقْ َناُهْم } يتها ، في مواق ، في ُاعِة اهلِل ، وإنَّما خصَّ اهللُ { يُنِفُقو ََ } ؛ أعَطيناُهم من األموال ، { َوِممَّ

 .الصالَة والزكاَة ؛ لِعَظِم شأِنهما وتأكيِد أمِرِهَما
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 ( 6)ٌة َوِرْزٌق َكرِيٌم ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنو ََ َحقاا َلُهْم َدرََجاٌت ِعْنَد رَبطِهْم َوَمْغِفرَ 

 
م ِذكُرهم الذين استَحقُّوا { أُْول اِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنو ََ َحّقاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أهُل هذه الصطفة الذين تقدَّ

على قدر ؛ أي َلهم فضائُل ومنازل في الرطفعِة في اآلخرِة { لَُّهْم َدرََجاٌت ِعنَد رَبطِهْم } هذه الصفَة ِصْدقاً ، 
 .؛ في الجنَّة{ َكرِيٌم } ؛ وثواٌب َحَسٌن ، { َوِرْزٌق } ؛ لُذنوبهم ؛ { َوَمْغِفَرٌة } أعماِلهم ، 
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ُيَجاِدلُوَنَك ِفي اْلَحقط بَ ْعَدَما ( 6)َكَما َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمْن بَ ْيِتَك بِاْلَحقط َوِإ ََّ َفرِيًقا ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َلَكاِرُهو ََ 
 ( 1)تَ بَ يََّن َكَأنََّما ُيَساقُو ََ ِإَلى اْلَمْوِت َوُهْم يَ ْنظُُرو ََ 

 
أ ََّ رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم بَ َلَغهُ " ؛ وذلك { َكَمآ َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمن بَ ْيِتَك بِاْلَحقط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اراً ، أ ََّ ِعيَر ُقريٍش أقبَلْت من الشَّام ، وفيهم أبو ُسفيا َ و  َمْخَرَمُة بُن َنوَفل في أربعيَن رُجالً من قريش ُتجَّ
َها ، فَ َلَعلَّ اهللَ أ َْ يَ ْنِفُلُكُموَها : " فقاَل عليه السالم ألصحابِه  ُر قُ َرْيٍش َقْد أقْ بَ َلْت ، فَاْخُرُجوْا إَلي ْ َهِذِه ِعي ْ

م ومعهم فارسا َ َ غيَر ؛ أحُدهما الزُّبير واآلخر فُيِعُدوا على نواِضِحه". فَ تَ ْنَتِفُعوْا بَها َعَلى َعُدوطُكْم 
ة َو سالٍح ، وهم ثالثُمائة وثالثة عشرة رجالً َ يَ َرو ََ أنه يكو َ قتالٌ   .المقداُد ، فَخرُجوا بغيِر قوَّ

داً قد  ة أ َ ُمَحمَّ فبلَغ ذلك أبو ُسفيا َ ، فأرسَل من الطريِق َضْمَضَم بِن عمٍرو والغفاري يخبُر أهَل مكَّ
فَ َنِزَل جبريُل عليه السالم على رسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فأخبَرُه بنَ َفِر . عترَض ِلعيرِكم فأْدرُِكوهاا

ُد إ ََّ اهللَ يَِعُدَك إْحَدى الطَّائَِفتَ ْيِن ، إمَّا اْلِعيُر َوإمَّا اْلَعْسَكرُ : )المشركين يُريدو َ ِعيَرهم ، وقاَل  ( يَا ُمَحمَّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم المسلميَن َفُسرُّوا بذلَك وأعجَبهم ، فاستشاَر رسوُل اهلل  فأخبَر بذلك رسولُ 

َواهلِل َلْو َأَمْرتَ َنا أ َْ َنُخوَض اْلَبْحَر : )صلى اهلل عليه وسلم حين عرَف أنَّهم َ ُيخاِلفوَنُه ، فقالوا لهُ 
أََ ُكْنَت أْخبَ ْرتَ َنا أنَُّه َيكو َُ ِقَتاٌل ، : عِضهم وقالوا ثم أخبَرهم أ َ في المشركين َكثْ َرًة فُشقَّ على ب( َلُخْضنَاهُ 

رَ  تَ َنا ، إنََّما َخَرْجَنا في ثَِيابَنا نُرِيُد اْلِعي ْ  .َفنزَل اهللُ هذه اآليَة وهم بالرَّوحاءِ . فَ ُنْخِرَج ِساَلَحنا َوقُ وَّ
أي ( باْلَحقط )أي من المدينة ( ِمْن بَ ْيِتكَ َكَما أْخَرَجَك رَُبَك )اْمِض على وجِهَك من الرَّوَحاء : ومعناها 

؛ يعني كراهَة الطبِع للمشَقة َ كراهَة الحقط ، َوِقْيَل { َوِإ ََّ َفرِيقاً مطَن اْلُمْؤِمِنيَن َلَكارُِهو ََ } األمِر الواجب ، 
َك مع تكرُِّهَك له ، ومعنى ؛ مَتَكرطِهيَن له كما أخرجَك ربُّك من بيتِ { ُيَجاِدلُوَنَك ِفي اْلَحقط } : معناُه 

؛ أي بعد { بَ ْعَد َما تَ بَ يََّن } هالَّ أْعلمَتنا القتاَل حتى كنا نستعدَّ له ، : ُيَجاِدلُوَنَك أي ُيخاِصُموَنَك بقوِلهم 
؛ أي ُهم بما  {َكَأنََّما ُيَساقُو ََ ِإَلى اْلَمْوِت } : ما ظهَر لهم أنَك َ تصنُع إ َ ما أمَرَك ربَُّك قَ ْولُُه تَعاَلى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



هم كأنَّما ُيَساُقو ََ إلى الموِت ،  تِهم ، وكثرِة عُدوط ِة لقلَِّت عدِدهم وُعدَّ ة المشقَّ َوُهْم } عليهم من شدَّ
 .؛ إلى أسباب الموتِ { يَنظُُرو ََ 
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رَ  َذاِت الشَّوَْكِة َتُكو َُ َلُكْم َويُرِيُد اللَُّه َأ َْ ُيِحقَّ  َوِإْذ يَِعدُُكُم اللَُّه ِإْحَدى الطَّائَِفتَ ْيِن َأن ََّها َلُكْم َوتَ َودُّو ََ َأ ََّ َغي ْ
َل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمو ََ ( 6)اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن  ُِ  ( 6)لُِيِحقَّ اْلَحقَّ َويُ ْبِطَل اْلَبا

 
} ؛ إمَّا الِعيُر وإما العسَكُر أنَّها لكم ، { ى الطَّائَِفِتْيِن َأن ََّها َلُكْم َوِإْذ يَِعدُُكُم اللَُّه ِإْحدَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكو َُ َلُكْم  ؛ وَتَمنَّو ََ أ َ تكو َ لكم العيُر دو َ العسكِر ، أل َ العسكَر { َوتَ َودُّو ََ َأ ََّ َغي ْ
؛ أي يُظِهَر اإِلسالَم بوعدِه الذي أنزَل { الَحقَّ ِبَكِلَماتِِه  َويُرِيُد اللَُّه َأ َ ُيِحقَّ } ذاُت شوكٍة وهي السالُح ، 

؛ أي ُيظِهرَُكْم على ذاِت الشَّوكة { َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن } بأمرِه لكم بالقتال ، : في الُفرقَا َِ ، ويقاُل 
َُِل } فتسَتْأِصُلوهم ،  ة{ َوَلْو َكِرَه اْلُمْجرُِمو ََ } ،  ؛ بإهالكٍ { ِلُيِحقَّ اْلَحقَّ َويُ ْبِطَل اْلَبا  .؛ ُمشرُكو مكَّ
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 ( 6)ِإْذ َتْسَتِغيثُو ََ رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأنطي ُمِمدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفيَن 

 
إذ : ؛ معناُه { ُمِمدُُّكْم بَِأْلٍف مطَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفيَن  ِإْذ َتْسَتِغيثُو ََ رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأنطي} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َتْسَتِغيثُو ََ أيُّها المسلمو َ ربَّكم حين رأيُتم قلَّة عددِكم وكثرَة عدوطكم ، فلم يكن لكم َمْفَزٌع إَ الدعاُء هلل 
لُب المعونِة منه   .تَّعِطَيُة على موافقِة المسألةِ أي أجاَبكم ، واَستجابةُ ال{ فَاْسَتَجاَب َلُكْم } ُو

َكا ََ َمَع ُكلط َمَلٍك َمَلٌك : )قال ابُنٌْ عبَّاس { َأنطي ُمِمدُُّكْم بِأَْلٍف مطَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفيَن } : وقولهُ تعالى 
وقال . إذا أركبَتُه خلَفكَ  َرَدْفُت الرَُّجَل ؛ إذال ركبُت خلَفُه ، َوأرَدفْ ُتهُ : يقاُل (. َفَكا ََ ُجْمَلتُ ُهْم أْلَفْينِ 

اك  ، وقد يجوُز أ َ يقاَل ( بأَْلٍف ِمَن اْلَمالَِئَكِة ُمَتَتابِعيَن يَ ْتَبُع بَ ْعُضُهْم بَ ْعضاً : َمْعَناهُ : )عكرمُة وقتادة والضحَّ
أْرَدفَ ُهُم اهللُ : ِل فمعناه بفتِح الدا( ُمْرَدِفينَ )وأما قراءُة نافع . أْرَدْفُت الرَُّجَل إذا جاَء بعَدهُ ، وكذلك َرَدَفهُ : 

إذا اْلَجْوزَاُء أْرَدَفِت الثُ َريَّا َظنَ ْنُت بآِل : أْرَدفْ ُتُه َوَرَدفْ ُتُه بمعنى َتبْعُتُه ، قال الشاعُر : بالمؤمنين ، ويقال 
َمَة الظُُّنونَاأي جاَءت بعَدها ؛ أل َ الجوزاَء تطلُع بعَد الُثريا ُِ  .فَا
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َمَلٍك على اْلَمْيَمَنِة ، ونزَل ِميَكائِيُل في َخمسمائِة َمَلٍك على اْلَمْيَسَرِة في ُصوَرِة  فنَ َزل جبريُل في َخمسمائةِ 
 .الرطجاِل عليهم ثياٌب بيٌض وعمائُم بيضٌ 
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 ( 60)ِه ِإ ََّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم َوَما َجَعَلُه اللَُّه ِإََّ ُبْشَرى َولَِتْطَمِئنَّ ِبِه قُ ُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإََّ ِمْن ِعْنِد اللَّ 

 
َعاَلى  َْ َّ ُبْشَرى } : قَ ْوُلُه َت ؛ أي ما جعَل اهللُ إمداَد المالئكِة إَ بشارًة بالنصِر { َوَما َجَعَلُه اللَُّه ِإ

ُبشرى  ما جعَل اهلل إخباَر النبيط صلى اهلل عليه وسلم بإمداِد المالئكة إَ: معناُه : للمؤمنين ، َوِقْيَل 
 .بالنصرِ 

قَ ْولُُه . ؛ أي ولَتْسُكَن قلوبُكم في الحرب فال تخافو َ من عدوطكم{ َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِه قُ ُلوبُُكْم } : وقولهُ تعالى 
َّ ِمْن ِعنِد اللَِّه } : تَ َعاَلى  ،  ؛ أي ليس النَّصُر بقلَّة العدِد َو بكثرتِه َو من ِقَبِل المالئكةِ { َوَما النَّْصُر ِإ

 .، في أفعالهِ { َحِكيٌم } ؛ بالنَّقمِة ممن عَصى ، { ِإ ََّ اللََّه َعزِيٌز } ولكن النصَر من عنِد اهلل ، 
َلم يُقاتِلوا ولكنَّ اهللَ أيََّد : وقد اختلُفوا هل قاتَلِت المالئكُة يوَم بدٍر مع المؤمنين أم ََ ؟ قال بعُضهم 

ي بهم الرُّعَب في قلوب الكافرين ، ولو بعَثهم اهللُ باْلُمحارَبَِة لكا َ المؤمنين لُيشجطع بهم قلوبَهم ، ويُلقِ 
يكِفي َمَلٌك واحٌد ، فإ ََّ جبريَل أْهَلَك برِيَشٍة واحدة َسْبعاً من ُقرى قوِم لُوط ، وأهلَك بصيحٍة واحدة 

 .وهذا القوُل أقرُب إلى ظاهِر اآلية. جميَع بالِد ثَمود
ِمْن أْيَن َكا ََ : كَة قاتَ َلْت ذلك اليوم ؛ ألنه ُروي أ َ أبَا َجْهٍل قال َبِن مسعود إ ََّ المالئ: وقال بعُضهم 

َ نَ َرى َشْخصاً ؟ فَ َقاَل َلُه  ُهْم َغَلُبونَا ََ : ِمَن اْلَمالَِئَكِة فَ َقاَل أبُو َجْهٍل : )ذِلَك الضَّْرُب الَِّذي ُكنَّا َنْسمُع َو
 !أنْ ُتمْ 
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يُكمُ  رَُكْم ِبِه َوُيْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّ  ِإْذ يُ َغشط َماِء َماًء لُِيَطهط َعاَس َأَمَنًة ِمْنُه َويُ نَ زطُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ ْيطَا َِ الن ُّ
 ( 66)َوِليَ ْرِبَط َعَلى قُ ُلوِبُكْم َويُ َثبطَت ِبِه اأْلَْقَداَم 

 
َعاَس أَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  يُكُم الن ُّ رين { َمَنًة مطْنُه ِإْذ يُ َغشط ا أمَر اهللُ : " ؛ قال جماعةٌ من المفسط وذلَك أنَُّه َلمَّ

النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم بالمسيِر إلى الكفَّار ، ساَر بمن مَعُه حتى إذا كا َ َقرِيباً من بدٍر َلِقَي رُجلين في 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َعْم مرَّت بنا َليالً ، وكا َ بين يَدي رسوِل اهلِل صلى ن َ : قاَ " َهْل َمرَّْت بُكَما اْلِعيُر ؟ : " الطريِق ، فسأَلهما 
اهلل عليه وسلم عشرٌة من المسلمين ، فأَخُذوا الرَُّجِلين ، وكا َ أحُدهما عبَد العبَّاس بِن عبِد المطلب 

ُؤا بهما إلى يقال له أبُو رافٍع ، واآلخُر َعبداً لُعقبة بن أبي ُمِعيٍط يقاُل له أسلَم كانَا يسِقَيا َِ الماَء ، فجا
رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، واستخَلى بأبي رافٍع ودفَع أسلَم إلى أصحابِه يسألونَُه ، فقاَل صلى اهلل 

َة ؟ : " عليه وسلم ألبي رافٍع  ما َبِقَي أحٌد إَ وقد خرَج ، فقال صلى اهلل : فقاَل " َمْن َخَرَج ِمْن أْهِل َمكَّ
ةَ : " عليه وسلم  ُهْم أَحٌد ؟ : " ثمَّ قَاَل " اْليَ ْوَم بأْفاَلِذ َكبِدَها  أَتْت َمكَّ نَ َعْم ؛ أَُبيُّ بُن : قال " َهْل رََجَع ِمن ْ

َشرِيٍف في ثالِثمائة من بني زُهرة ، وكا َ خرَج لمكا َ الِعيِر ، فلما أقَبلت الِعيُر رجَع ، فسمَّاه رسوُل اهلِل 
ومِه ، ثُم أقبَل رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أصحابِه صلى اهلل عليه وسلم األْخَنَس حين َخَنَس بق

خرَج فال ٌَ وفال َ ، وأبُو بكٍر رضي اهلل عنه يضربُه بالعَصا ويقوُل : وهم َيسألُو ََ أسلَم ، وكا َ يقوُل َلهم 
" َكذَبُكْم تَ رَْكُتُموهُ إ َْ َصَدَقُكْم َضَربْ ُتُموُه ، َوإ َْ  : " كذبَت بخبِر الناِس ، فقاَل صلى اهلل عليه وسلم : له 

 ". فَعلُموا أ ََّ رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قد عرَف أمَرهم 
فَساروا حتى نَزلُوا بدراً بجانب الواِدي على غيِر ماٍء ، ونزَل المشركو َ على جانبِه األقَصى على الماِء ، 

مين النَّوَم فنَاُموا ، ثم استيَقظُوا وقد أْجَنُبوا والواِدي بيَنهما فبَاُتوا ليَلَتهم تلك ، فألَقى اهللُ على المسل
لهم تزُعمو َ أنَّكم على ديِن اهلل وأنتم ُمجِنُبو ََ : وليس معهم ماٌء ، فأتَاُهم الشيطا َُ فَوْسَوَس إليهم وقاَل 

 .ُتَصلُّو ََ على الجنَاَبِة ، والمشرُِكو َ على الماءِ 
ه األقداُم ، فاشتدَّ الرمُل وتلبَّدت بذلك أرُضهم وأْوَحَل أرَض فأمَطر اهللُ الوادي وكا َ ذا َرْمٍل تغيُب في

هم ، وبَنى المسلمو َ في مكانِهم ِحياضاً واْغتَسُلوا من الجنابِة وشرِبُوا وَسَقوا دوابَّهم وَتهيَّأُوا للقتاِل  عدوط
يُكُم الن َُّعاَس َأَمَنًة مطْنُه } : ، فذلك قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى  واذكُروا إذ يُلِقي اهللُ عليكم النُّعاَس ،  أي{ ِإْذ يُ َغشط

أي أْمناً من اهلِل منهم بوعِد النَّصِر أْمناً { َأَمَنًة مطْنُه } : وقولُه تعالى . أوُل النَّوِم قبل أ َ يثقلَ : والنُّعاُس 
َعاُس ِعْنَد اْلقِ : )قال ابُن عبَّاس . حتى َغِشَيهم النعاُس في حاِل اَستعداد للقتال َتاِل أْمٌن ِمَن اهلِل ، َوِفي الن ُّ

ْيطَا َِ   (.الصَّاَلِة ِمَن الشط
ا بقولِه تعالى ( يَ ْغَشاُكمُ )قرأ ابُن كثيٍر وأبو عمرو  َُآئَِفًة مطْنُكْم } : واحتجَّ [ 666: آل عمرا َ ]{يَ ْغَشى 

 .فجعل الفعَل للنُّعاس
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ْم فَ َثبطُتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي ِفي قُ ُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب فَاْضرِبُوا ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإَلى اْلَماَلِئَكِة َأنطي َمَعكُ 
ُهْم ُكلَّ بَ نَا ٍَ   ( 66)فَ ْوَق اأْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ
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ماء ؛ إذ يُلِهُم ربُّ { ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإَلى اْلَمالِئَكِة َأنطي َمَعُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } َك المالئكَة النازِلين من السَّ

ُروهم : ؛ بالتَّنبيِه واإِلْخطَاِر بالَبال ، ويقاُل { فَ َثبطُتوْا الَِّذيَن آَمُنوْا } بالنصِر للمسلمين ، { َأنطي َمَعُكْم  َبشط
اُء المعنى الى النَّفِس من إلق: والوحُي . أرُوهم أنُفَسُكم َمَدداً َلهم فإذا عايَ ُنوكم ثَ َبُتوا: بالنصِر ، َوِقْيَل 

 .وجٍه َخِفيٍّ 
ُموْا رَايَاتِِهْم : )وعِن ابن عبَّاس أنه قال  َسوَّى أْصَحاُب َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ُصُفوفَ ُهْم ، َوَقدَّ

 َوَيْسَتِغيُث ، َفهَبَط فَ َوَضُعوَها َمَواِضَعَها ، فَ َوَقَف َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعَلى بِعيٍر َلُه َيْدُعو اهللَ 
ْلَمَلُك ِجْبرِْيُل عليه السالم ِفي َخْمِسِماَئٍة َعَلى َمْيَمَنِتِهْم وِميَكائِيُل ِفي َخْمِسِماَئٍة َعَلى َمْيَسَرِتِهْم ، َفَكا ََ ا

: ِر اْلُمْشرِِكيَن ِفَسِمْعتُ ُهْم يَ ُقولُو ََ َدنَ ْوُت ِمْن َعْسكَ : يَْأِتي الرَُّجَل ِمَن اْلُمْسِلِميَن َعَلى ُصورَِة رَُجٍل َويَ ُقوُل َلُه 
َنا ََ نَ ْثبُت َلُهْم أَبداً   .واهلِل إِل َْ َحَمُلوْا َعَلي ْ

َنا : َوأْلَقى اهللُ ِفي قُ ُلوب اْلَكَفَرِة الرُّْعَب بَ ْعَد ِقَياِمِهْم لِلصَّفط ، فَ َقاَل ُعْتَبُة ْبُن رَبيَعَة  ُد أْخِرْج ِإَلي ْ يَا ُمَحمَّ
ُعوذ َوِمْعَوذ َوَمَعاذاً ُأمُُّهْم َعْفَراُء َوأبُوُهُم : فَ َقاَم ِإلَْيِهْم بَ ُنو َعْفَراَء ِمَن األْنَصاِر . اَءنَا ِمْن قُ َرْيٍش نُ َقاتُِلُهمْ أِكفَّ 

َنا أِكفَّاَءنَا ِمْن بَِني هَ : اْلَحاِرُث ، َفَمَشوْا إلَْيِهْم فَ َقالُوا َلُهْم  اِشٍم ، َفَخَرَج إَلْيهْم َعِليٌّ ارِْجُعوْا َوأْرِسُلوا إَلي ْ
َفَمَشْيُت إَلى اْلَوِليِد ْبِن ُعْتَبَة َوَمَشى إَليَّ ، َفَضَربْ ُتهُ بالسَّْيِف : َوَحْمَزةُ َوُعبَ ْيَدةُ ْبُن اْلَحاِرِث ، قَاَل َعِليٌّ 

َُْرُت َيَدُه ، ثُمَّ بَ رَْكُت َعَلْيِه فَ َقتَ ْلُتُه ، فَ َقاَم َشْيَبُة ْبُن رَب يَعَة إَلى ُعبَ ْيَدَة ْبِن اْلَحاِرِث فَاْختَ َلَفا بَضْربَ َتيِن ، ثُمَّ أ
أنا أسُد اهلِل َوأَسُد : َضَرَب ُعبَ ْيَدُة َضْرَبًة أْخَرى فَ َقَطَع َساَق َشْيَبَة ، ُثمَّ قَاَم َحْمَزُة إَلى ُعبَ ْيَدَة بن ربيعة فَ َقاَل 

ٍََء ، : فَ َقاَم أبُو َجْهٍل ِفي أْصَحاِبِه ُيَحرطُضُهْم َويَ ُقوُل . َرُسوِلِه ، ُثمَّ َضَرَبُه َحْمَزُة فَ َقتَ َلهُ  ََ يَ ُهوَلنَُّكْم َما َلِقَي َهُؤ
 (.َزُموُهمْ فِإن َُّهْم َعِجُلوْا َواْسَتْحَمُقوا ، ثُمَّ َحَمَل ُهَو بنَ ْفِسِه ، ثُمَّ َحَمَل اْلُمْسِلُمو ََ ُكلُُّهْم َعَلى قُ َرْيٍش فَ هَ 

علََّم . ؛ أي سأقذُف في قلوبهم المخاَفة منكم{ َسأُْلِقي ِفي قُ ُلوِب الَِّذيَن َكَفُروْا الرُّْعَب } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 
؛ معناُه على األعَناِق ، { فَاْضرِبُوْا فَ ْوَق اأَلْعنَاِق } : اهللُ المسلمين كيف يضرِبُونَهم ، فقال َعزَّ َوَجلَّ 

فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا َفَضْرَب } : ، َكَقْوِلِه تَ َعاَلى ( فَاْضرِبُوْا اأَلْعنَاقَ  َمْعنَاهُ : )وقال عطيَّة والضحاُك 
َب بَعذاب اهلِل تَعاَلى ، إنََّما : " ، َوقَاَل صلى اهلل عليه وسلم [ 6: محمد ]{الرطقَاِب  إنطي َلْم ُأبْ َعُث ألَعذط

اب َوَشدط اْلوَ  َْ  ( ". ثَاقِ بُِعْثُت بَضْرب الرطَق
َمْعنَاُه فَاْضربُوا : )، أي فَاضرِبُوا على األعناِق ، وقال عكرمةُ ( َعَلى)بمعنى ( فَ ْوقَ )وقال بعُضهم 

: يعني الرُُّؤوَس واألعناَق ، نظيرُه قَ ْولُُه تَ َعاَلى ( فَاْضرِبُوْا األْعنَاَق َفَما فَ ْوقَ َها: )وقال ابن عبَّاس (. الرُُّؤوسَ 
أي اثَنتين فما فوَقهما ، وإنما أمَر اهلل تعالى بضرب [ 66: النساء ]{ِنَسآًء فَ ْوَق اثْ َنتَ ْيِن فَِإ َ ُكنَّ } 

ُهْم ُكلَّ بَ َنا ٍَ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . الرطقاب واألعَناِق ؛ أل ََّ أعلى جلدِة الُعنِق هو اْلَمْقَتلُ  ؛ قال { َواْضرِبُوْا ِمن ْ
َُْرافَ : )، وقال ابُن َعبَّاس والضحاُك  (يَ ْعِني ُكلَّ ِمْفَصلٍ : )عطيَّة   (.يَ ْعِني اأَل

ُهْم  } : الصََّناِديُد ، وقولِه تعالى { فَاْضرِبُوْا فَ ْوَق اأَلْعنَاِق } : وقال بعُضهم معنى قولِه تعالى  َواْضرِبُوْا ِمن ْ
َفَلةَ { ُكلَّ بَ َنا ٍَ  ضرِبُوا منهم كلَّ ُعضٍو أمَكَنكم ، وليس وا: معناه : َوِقْيَل . إَ أ ََّ األوَّل أصحُّ . يعني السَّ
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 .عليكم تَ َوقطي عضٍو دو َ عضو
أرَاَد اهللُ أ َْ ََ تَ تَ َلطََّخ ُسُيوُف اْلُمْسِلِميَن بَفَرِث اْلُكفَّاِر ، فََأَمَرُهْم : )وعن أبي سعيد الفاراني أنه كا َ يقوُل 

ُهْم   هو األصابُع وغيُرها من األعضاِء : والبَ َنا َُ في اللغة (. ُكلَّ بَ َنا ٍَ أ َْ َيْضرِبُوْا فَ ْوَق اأَلْعَناِق َوَيْضرِبُوا ِمن ْ
 .أبْ َنَن الرجُل بالمقاِم إذا أقاَم بهِ : التي بها يكو َ ِقَواُم اإلنسا َِ صوناً لمكانه وحياته ، مأخوذٌ من قولهم 

(0/0) 

 
 

 ( 66)َه َوَرُسوَلُه فَِإ ََّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب َذِلَك بَِأن َُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسوَلهُ َوَمْن ُيَشاِقِق اللَّ 

 
؛ أي ذلك الضَّرُب والقتُل بأنَّهم َشاقُّوا أولياَء اهلل { ذِلَك بَِأن َُّهْم َشآقُّواْ اللََّه َوَرُسوَلُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

قٍّ آخر ، كما أ َ اْلُمَجاَدَلَة أ َ يصيَر ورسوَلُه ، والمشاقَُّة أ َ يصيَر أحُد العُدوَّين في ِشقٍّ واآلخُر في شِ 
؛ في وَمن يخاِلْف أولياء { َوَمن ُيَشاِقِق اللََّه َوَرُسوَلُه } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . أحُدهما في حدٍّ غيِر حدط اآلخرِ 

 .، لهُ { فَِإ ََّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب } اهلِل ، 
فهو لغةُ أهِل الحجاز ، وغيُرهم يُدِغُم أحَد { ُيَشاِقِق } وله وأما إظهاُر التضعيِف في موضع الجزِم في ق

: اآلية ]{ُيَشآقط اللََّه } الحرفين في اآلخر َجتماِعهما من جنٍس واحد ، كما قال تعالى في سورة الحشرِ 
 .بقاٍف واحدة[ 6

(0/0) 

 
 

 ( 66)َذِلُكْم َفُذوقُوُه َوَأ ََّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذاَب النَّاِر 

 
إ َ الذي ذكرُت لكم أيُّها الكفار من العذاب العاِجل في : ؛ معناُه { ذاِلُكْم َفُذوقُوُه } : ولهُ تعالى وق

نيا َفُذوقُوهُ  نيا َ يصيُر كفارًة لهم ، وأ ََّ اهلل سيعاِقُبهم في اآلخرة . الدُّ ثم بيَّن جلَّ ِذكرُه أ َ القتَل في الدُّ
نيا { اَب النَّاِر َوَأ ََّ لِْلَكاِفرِيَن َعذَ } : بقوله  ؛ أل َ الذوَق { َفُذوقُوُه } ، وإنما قال تعالى في عذاب الدُّ

نيا فهو قليٌل من العذاب يُ َعجطُل  يتناوُل اليسيَر من الشيِء ، وكلُّ ما يلَقى الكفاُر من ضرٍب أو قتل في الدُّ
ُر إلى يوِم القيامة  .لهم ، وُمعَظُم َعذابهم يؤخَّ

ألنَّها في موضِع الرفع : وجها َ أحُدهما ( أ ََّ )في فتِح { َوَأ ََّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذاَب النَّاِر  }: قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ذِلُكْم َفُذوقُوُه : ألنَّها في موضع النصب ؛ تقديرهُ : والثاني . تقديرُه ذِلُكْم َقُذوُقوُه َواْعَلُموا أ ََّ للَكاِفرِينَ 
 .واعَلُموا بأ ََّ للكافرين ، فلما َحذَف الباَء ُنصب:  َوِقْيلَ . َواْعَلُموا أ ََّ للَكاِفرِينَ 

(0/0) 

 
 

 ( 66)يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا زَْحًفا َفاَل تُ َولُّوُهُم اأْلَْدبَاَر 

 
؛ خطاٌب من اهلِل { َفُروْا زَْحفاً َفالَ تُ َولُّوُهُم اأَلْدبَاَر يَآَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن كَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ين لحربهم ، فال : للمسلمين حين التَ َقوا بالعدوط يوَم بدِر ، معناهُ  إذا لقيُتم الذين كَفُروا ُمَزاَحَفًة مستعدط
نُّو قَِليالً قليالً ، وال: والزحُف في اللغة . تنَهِزُموا حتى ُتدبروا زاحفُت القوَم : زحُف التََّداِني ، يقال هو الدُّ

جعُل الشيِء يَِلي غيَرُه : والتَّولَِيُة . إذا واَقعتُموهم للقتاِل فَاثُبتوا َلهم: إذا ثَ َبتُّ لهم ، فكأنَُّه قال تعالى 
 .وهو ُمتَ َعدط إلى َمفُعولَين ، َوَولَّى ُدبُ َرُه إذا جعَلُه إليه

(0/0) 

 
 

َهنَُّم َوبِْئَس َمِئٍذ ُدبُ َرُه ِإََّ ُمَتَحرطفًا ِلِقَتاٍل َأْو ُمَتَحي طًزا ِإَلى ِفَئٍة فَ َقْد بَاَء ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َوَمْأَواُه جَ َوَمْن يُ َولطِهْم يَ وْ 
 ( 61)اْلَمِصيُر 

 
َّ ُمَتَحرطفاً لطِقَتاٍل } َت القتاِل ، ؛ أي وَمن يجعل َظْهَرُه إليهم وق{ َوَمن يُ َولطِهْم يَ ْوَمِئٍذ ُدبُ َرُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِإ

. ؛ إَ أ َْ ينحرَف لُيقاِتَل في موضٍع يراُه أصلَح في باب اْلُمَحارََبِة ، وليطلَب َغرًَّة يطمُع فيها من العدوط { 
منعونَُه من العدوط ، يعني ؛ أي إَ أ َْ يقصَد اَنضماَم إلى جماعٍة يَ { َأْو ُمَتَحيطزاً ِإَلى ِفَئٍة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

إذا َكثُ َر العدوُّ للمؤمنين فيه يلجأو َ ، فيحارِبو َ العدوَّ بعد ذلك معهم ؛ كا َ لهم ترُك القتاِل عند ذلك ، 
بُ َر على سبيِل اَْنِهزاِم من غيِر هذين الوجَهين ،  َُّهم الدُّ ، فقِد { فَ َقْد بَآَء ِبَغَضٍب مطَن اللَّ } ومن و

 .، صاَر إليه{ َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر } ؛ في اآلخرِة { َوَمْأَواُه } باً من اهلِل ، احتمَل َغضَ 
 .ُلُب َحيطٍز َيْكُمُن فيه: هو الزََّواُل من جهِة اَستواِء ، والتََّحي ُُّز : والتََّحرُُّف في اللغة 

أم هو عاٌم في جميِع األوقات ؟ قال واختلَف العلماُء هل الوعيُد في هذه اآليِة مقصوٌر على حرب بدٍر 
إنه خاصٌّ في حرب بدر ؛ ألنه لم يكن يومئٍذ للمسلمين فيه ِسواُهم ، وكا َ النبيُّ صلى اهلل : بعضهم 

عليه وسلم حاِضراً في ذلك الحرب ، وكا َ النصُر موعوداً إليه يومئٍذ ومع حُضورِه ، وكا َ َ يعدُّ غيرُه 
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تاِل يومئذ غيَر متحيطٍز إلى فئٍة ، فأما اليوَم المنهزُم عن الحرب يكو َ ُمَتحيطزاً فئًة ، وكا َ المنهِزُم عن الق
إنه عامٌّ في جميِع األوقات ، َو يجوُز : وقال بعُضهم . إلى فَئٍة أعظَم من اْلُمحاربين من المسلمين

ة القتال ، وإلى هذا ذهَب ابُن عباس ، وذ  د بُن الحسِن في اَْنهَزاُم عن قتاِل المشركين مع قوَّ كَر محمَّ
َيِر الكبير  ِهْم َوإ َْ َكثُ َر اْلَعُدوُّ )السط (. أ ََّ اْلَجْيَش إذا بَ َلُغوا اثْ َنى َعَشَر أْلفاً فَ َلْيَس َلُهْم أ َْ َيِفرُّوْا ِمْن َعُدوط

ُر اأَلْصَحاب أْربَ َعةٌ ،: " واحَتجَّ بما ُروي عن النبيط صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل  َرايَا  َخي ْ ُر السَّ َوَخي ْ
ٍََف ، َوَلْن يُ ْغَلَب اثْ َنا َعَشَر ِمْن ِقلٍَّة  ُر اْلُجُيوِش أْربَ َعُة آ  ". أْربَ ُعِماَئٍة ، َوَخي ْ
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ِمِنيَن ِمْنُه َباَلًء َحَسًنا ِإ ََّ فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهْم َوَلِكنَّ اللََّه قَ تَ َلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى َوِلُيْبِلَي اْلُمؤْ 
 ( 66)اللََّه َسِميٌع َعِليٌم 

 
َلم تقتُلوهم يوَم بدٍر بأنُفِسكم ، ولكنَّ اهلل : ؛ معناُه { فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهْم َولَ اِكنَّ اللََّه قَ تَ َلُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َلهم إلى نفسِه ؛ . قَ تَ َلهم بالمالئكةِ  أل َ السبَب في قتِلهم كا َ من اهلل تعالى ، فإنُه هو وأضاَف اهللُ قت ْ
َع قُلوَبهم ، وأنزَل المطَر حتى ثبََّت به األقداَم ، وألَقى في قلوب  الذي أيََّد المؤمنين بالمالئكِة حتى شجَّ

اهللُ تعالى أ َْ َ فأراَد . كا َ المسلمو َ يقولُو َ قتَ َلَنا ُفالناً وفالناً : َوِقْيَل . المشركين الرُّعب حتى انْ َهزُموا
 .يُعَجُبوا بأنُفِسهم

أ ََّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم " ُروي : ؛ معناهُ { َوَما َرَمْيَت ِإْذ رََمْيَت َولَ اِكنَّ اللََّه َرَمى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ُه قَ ْبَضًة ، فَاْستَ ْقَبَل َبها ُوُجوَه اْلُمْشرِِكيَن فَ نَاَولَ " نَاِوْلِني َكّفاً ِمْن تُ َراب اْلَواِدي : " قَاَل ِلَعِليٍّ رضي اهلل عنه 

َّ َوَقْد ُشِغَل بَعْيِنِه " َشاَهِت اْلُوُجوُه َوقَ ُبَحْت : " فَ َرَماُهْم َوقَاَل  َفَملَ اهللُ أْعيُ نَ ُهْم بَها ، فَ َلْم يَ ْبَق ِفيِهْم أَحٌد إ
أعلَم اهلل أ َ كّفاً { َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت } : فذلك قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ".، َفَحَمَل َعَلْيِهُم اْلُمْسِلُمو ََ فَ َهَزُموُهْم 

من التُّراب َ يملُ ُعيو ََ ذلك الجيِش بَرمَيِة َبَشٍر ؛ ألنه تعالى تَولَّى إيصاَل ذلك إلى أبصارِهم من 
منهم ِقْسٌط من ذلك  الموضِع الذي كا َ فيه النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم حتى أصاَب َعْيَن كلَّ واحدٍ 

 .التُّراب
؛ أي وليُ ْنِعَم على المؤمنين بالنَّصِر والغنيمِة واأُلَسارى { َوِلُيْبِلَي اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُه َبالًء َحَسناً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .أفعاِلُكم وضمائرِكم، أي سميٌع لُدعاِئكم ، عليٌم ب{ ِإ ََّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم } : وقوله تعالى . نعمًة حسنةً 
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 ( 66)َذِلُكْم َوَأ ََّ اللََّه ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِيَن 

 
؛ أي ذِلُكم الذي ذكرُت من القتِل والرَّمِي { ذاِلُكْم َوَأ ََّ اللََّه ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِيَن } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

َوَأ ََّ } : من الوُجوِه مثُل ما في قوله ( أ ََّ )أي واعَلُموا أ ََّ اهللُ وفي فَ ْتِح { َوَأ ََّ اللََّه } واإلبالِء الحَسِن ، 
أي ُمْضِعُف  { ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِيَن } : وقوله تعالى . وقد بيَّناهُ [ 66: األنفال ]{لِْلَكاِفرِيَن َعَذاَب النَّاِر 

َّ حفصاً وابن يعقوب وابن عا. كيِدهم بالنصب ، وقرأ ( َكْيدَ )بالتخفيف ، ( ُموِهنُ )ِمر قرأ أهل الكوفة إ
ُمْرِسُلوْا النَّاَقِة } : مخففاً مضافاً بالخبِر َُلباً للخفَّة كقوله ( ُموِهُن َكْيدِ )الحسُن واألعمش وحفٌص 

 [.66: الدخا َ ]{َكاِشُفو اْلَعَذاِب } [66: القمر ]{

(0/0) 

 
 

ٌر َلُكْم َوِإ َْ تَ ُعوُدوا نَ ُعْد َوَلْن تُ ْغِنَي َعْنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيًئا ِإ َْ َتْستَ ْفِتُحوا فَ َقْد َجاءَُكُم اْلفَ  ْتُح َوِإ َْ تَ ْنتَ ُهوا فَ ُهَو َخي ْ
 ( 66)َوَلْو َكثُ َرْت َوَأ ََّ اللََّه َمَع اْلُمْؤِمِنيَن 

 
لكافرين ، وذلَك أ ََّ أبَا َجْهٍل قاَل يوَم ؛ هذا خطاٌب ل{ ِإ َ َتْستَ ْفِتُحوْا فَ َقْد َجآءَُكُم اْلَفْتُح } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يَنين ، اللُُّهمَّ أيُّنا اقطُع للرحٍم : بدِر قبَل القتاِل َلهم  اللَُّهمَّ انُصْر أعزَّ اْلُجنَدين وأكَرَم الفَئتين وخيَر الدط
رَبُه إبنا َعفراء عوُف فاستجاَب اهلل دعاَءُه على نفسِه ، فأتاُه بالفتِح فض. وأفسُد للجماعِة فََأِحْنهُ اليومَ 

 .ومعاذ وأجهَز عليه ابُن مسعود
اللَُّهمَّ : َكا ََ اْلُمْشرُِكو ََ ِحيَن َخَرُجوْا إَلى َبْدٍر ، تَ َعلَّقوْا بِأْسَتاِر اْلَكْعَبِة ، َوقَالُوْا : )وقال السديُّ والكلبي 

ينَ ْيِن ، اللَُّهمَّ أيُّ اْلِفَئَتيِن أَحبُّ إَلْيَك اْنُصْر أْعَلى اْلُجْنَدْيِن َوأْهَدى اْلِفَئَتيِن َوأْكَرَم اْلِحزْ  بَيِن َوأْفَضَل الدط
نَ ُهمْ  نَ َنا َوبَ ي ْ ُكُم النَّْصُر ، فَ ُنِصَر . فَاْنُصْرُهْم ، اللُُّهمَّ اْقِض بَ ي ْ َْ فََأنْ َزَل اهللُ َهِذه اآليََة ، إ َْ َتْستَ ْنِصُروْا فَ َقْد َجاَء

ٌد صلى اهلل عليه وسلم ٌد ، : قَاَل اْلُمْشرُِكو ََ : )وقال عكرمُة (. ُمَحمَّ اللُُّهمَّ ََ نَ ْعِرُف َما َجاَء بِه ُمَحمَّ
َنُه باْلَحقط  نَ َنا َوبَ ي ْ أْي إ َْ َتْسَتْحِكُموا { ِإ َ َتْستَ ْفِتُحوْا فَ َقْد َجآءَُكُم اْلَفْتُح } فَأَنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآلَيِة . فَافْ َتْح بَ ي ْ

 (.ُحْكُم ، َوإ َْ َتْستَ ْقُضوْا فَ َقْد َجاءَُكُم اْلَقَضاءُ فَ َقْد َجاءَُكُم الْ 
ٌر لَُّكْم } : وقولهُ تعالى  رك والمعاصي فهو خيٌر ، { َوِإ َ َتنتَ ُهوْا فَ ُهَو َخي ْ َوِإ َ } ؛ أي وإ َ َتنتَ ُهوا عن الشط

هذه : وقال بعُضهم . عليكم؛ بأ َْ نأُمَر المسلمين بجهادِكم وننُصرهم { نَ ُعْد } ؛ إلى القتاِل ؛ { تَ ُعوُدوْا 
اآلَيُة خطاٌب للمؤمنين ؛ أي اْستَ ْنِصُروا اهلل َواْسأَلُوُه الفتَح فقد جاءكم الفتُح والنصر ، وإ َْ تنتَ ُهوا عن 

فعِلكم في اأُلسارى والفداِء يوَم بدٍر فهو خيٌر لكم ، وإ َْ تعوُدوا إلى فعِلكم باأُلسارى نَ ُعْد إلى اإلنكار 
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؛ أي وإ َْ ُسلب عنكم النصُر حتى َ تُغِني عنكم جماعُتكم { تُ ْغِنَي َعْنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيئاً  َوَلن} عليكم ، 
؛ قرأ نافٌع وابن عامر { َوَأ ََّ اللََّه َمَع اْلُمْؤِمِنيَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ في العددِ { َوَلْو َكثُ َرْت } شيئاً ، 

َوَأ ََّ اللََّه ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِيَن } عطٌف على قولهِ : اهلل ، َوِقْيَل بمعنى وأَل َ ( أ ََّ )وبفتِح ( إ ََّ )بخفض 
بالكسِر على اَبتداء ، ( وإ ََّ اهللَ )على معنى َواْعَلُموا أ ََّ اهلل ، وقرأ الباقو َ : ، َوِقْيَل [ 66: األنفال ]{

 .بالنصِر والمعونة(  َلَمَع اْلُمْؤِمِنينَ َوإ ََّ اهللَ : )واختارَُه أبو ُعبيد وأبو حاتم ؛ أل َ قراءَة عبد اهلل 
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ُِيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوََ تَ َولَّْوا َعْنُه َوَأنْ ُتْم َتْسَمُعو ََ   ( 60)يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأ

 
يُعوْا اللََّه َوَرُسوَلُه وَ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ُِ ُِيُعوا اهللَ { ََ تَ َولَّْوا َعْنُه َوَأنْ ُتْم َتْسَمُعو ََ ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأ ؛ أي أ

ورسوَلُه في أمِر الَغنيمة وغيِرها ، َو تَ َولَّوا عن أمِر اهلل ، وأنتم تسمعو َ ما أنزَل اهللُ تعالى ، وقال الحسُن 
( : َُ َة ِفي ُوُجوب َُاَعِة اهلِل َو  (.اَعِة َرُسوِلهِ َمْعنَاُه َوأنْ ُتْم َتْسَمُعو ََ اْلُحجَّ

وأما تخصيُص المؤمنين باألمِر لهم بالطَّاعة وإ َ كانت هذه الطاعُة واجبًة على غير المؤمنين كوجوبها 
إما إجالًَ لهم ورَفعاً لقدرهم فيدخُل غيُرهم في الخطاب على جهة : على المؤمنين ، فلَحِد َمعنيين 

 .لمؤمنين ؛ إلعراضهم عما وجَب عليهمالتََّبِع لهم ، وإما ألنه لم يَ ْعَتدَّ بغيِر ا

(0/0) 

 
 

 ( 66)َوََ َتُكونُوا َكالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعَنا َوُهْم ََ َيْسَمُعو ََ 

 
؛ أي َ تكونوا كالذيَن قالوا َسِمعَنا { َوََ َتُكونُوْا َكالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعَنا َوُهْم ََ َيْسَمُعو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َو : معناه : هِة الَقُبوِل ، وهم َ يسمعو َ للقبوِل ، وإنما َسمُعوا به للردط واإلعراِض عنه ، ويقاُل على ج
. أي َقبَل اهللُ َحْمَد َمن َحَمُده( َسِمَع اهللُ ِلَمْن َحِمَدهُ )َتكونوا كالَّذين قَالوا َقبْلَنا وهم َ يَقَبلو َ ، ومنه قولُه 

ِفي أْهِل : )وقال الحسُن ( نَ َزلْت ِفي اْلُمَناِفِقينَ : )آليةُ ، قال ابُن ُجَريج واختَلُفوا فيَمن نزلت هذه ا
 .في ُمشرِكي العرب: ويقاُل (. اْلِكَتاب
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َوابط ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ََ يَ ْعِقُلو ََ   ( 66)ِإ ََّ َشرَّ الدَّ

 
َوابط ِعنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ََ يَ ْعِقُلو ََ  ِإ ََّ َشرَّ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  أ َ شرَّ الخليَقِة : ؛ معناُه { الدَّ

اهم . على وجِه األرِض الكفَّاُر الذين َ يسمعو ََ اْلُهَدى ، َو يتكلَُّمو َ بالخيِر ، َو يتدبَّرو َ القرآ ََ  وَسمَّ
ُكلُّ ُمْحتَاٍج إَلى َغذاٍء : )ا َسمعوا من دَئِل اهلِل تعالى ، قال األخفُش ُصّماً ُبْكماً ؛ ألنَّهم لم ينتِفُعوا بم

إ َ شرَّ ما دبَّ على وجِه األرض من خلِق اهلل تعالى الصمُّ الُبْكُم عن الحقط ، : ومعنى اآليِة (. فَ ُهَو َدابَّةٌ 
فَِإن ََّها ََ تَ ْعَمى اأَلْبَصاُر } : اَل اهللُ تَ َعاَلى ُصمُّ الُقلوب وُعمُيها ، قَ : َوِقْيَل . فُهم َ يسمعونَُه َو يعقلونه

 [.61: الحج ]{َولَ اِكن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر 
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ًرا أَلَْسَمَعُهْم َوَلْو َأْسَمَعُهْم َلتَ َولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضو ََ   ( 66)َوَلْو َعِلَم اللَُّه ِفيِهْم َخي ْ

 
؛ أي لو َعِلَم اهللُ فيهم أنَّهم يصُلحو َ بما نورُده { َوَلْو َعِلَم اللَُّه ِفيِهْم َخْيراً أَلْسَمَعُهْم } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 

ة بآياتِه أَلْسَمَعُهْم إيَّاها َوَلْو َأْسَمَعُهْم } أَلْسَمَعُهْم جواَب كلط ما سألوُه عنه ، : َوِقْيَل . عليهم من الحجَّ
 .، لمعانَدتِهم{ وَُّهْم مُّْعِرُضو ََ } لو بيَّن لهم كلَّ ما يختلُج في أنُفِسهم لتَولَّوا عن الهدى ، ؛ و { َلتَ َولَّوْا 
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ِء َوقَ ْلِبِه َيُحوُل بَ ْيَن اْلَمرْ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأ ََّ اللَّهَ 
 ( 66)َوَأنَُّه ِإلَْيِه ُتْحَشُرو ََ 

 
أِجيُبوا اهللَ : ؛ معناُه { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبوْا للَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اع: وِقْيَل . والرسولَ  الجمُع بين اَستجابِة : َوِقْيَل . ي على وجِه الطاعةمعنى اإلجابة ُلُب الموافقِة للدَّ
 .هلل وللرسوِل ؛ أي استِجيُبوا هلِل بَسرائِركم وللرسوِل بظَواهرِكم

ين{ ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم } : وقولهُ تعالى  : َوِقْيَل . أي إذا دَعاُكم إلى العلِم الذي ُيحييكم في أمِر الدط
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ائمة : َوِقْيَل . إلى الجهاِد الذي ُيحيي أمرَكمإذا دعاكم : معناُه  إذا دعاكم إلى ما يكو َ َسَبباً للحياِة الدَّ
في نعيِم اآلخرة ؛ ألنه إذا حصَل اَمتثاُل بأمِر اهلل ورسولِه ، حصلت هذه الحياُة الدائمة ، وإ َ لم 

ِلَما } : َمْعَنى قَ ْوِلِه تَ َعاَلى : )قتيبي قال ال. يحِصِل اَمتثاُل أدَّى ذلك إلى العقاب الذي يتمنَّى معه الموتَ 
َهَداءِ { ُيْحِييُكْم  َهاَدَة ؛ أل ََّ اهللَ تَ َعاَلى قَاَل ِفي الشُّ : آل عمرا َ ]{َبْل َأْحَياٌء ِعنَد رَبطِهْم يُ ْرزَُقو ََ } يَ ْعِني الشَّ

 (.إلى)بمعنى ( ِلَما)والالُم في قولِه [(. 616
َيُحوُل : أ َ معناُه : ؛ فيه ثالثُة أقواٍل ؛ أحُدها { ُموْا َأ ََّ اللََّه َيُحوُل بَ ْيَن اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه َواْعلَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

بين المرِء وأَملِه بالموِت أو غيره من اآلفَاِت ، فباِدُروا إلى الطاعاِت قبَل الحيلوَلِة ، وَدُعوا التسويَف فإ ََّ 
رُُكُه يَ ْفَهُم َوََ يَ ْعِقلُ : )جاهُد وقال م. األجَل َيُحوُل دو َ األملِ   (.َيُحوُل بَ ْيَن اْلَمْرِء َوقَ ْلبِه ََ يَ ت ْ

يء وغيرِه : أ َ معناُه : والثاني  أ ََّ اهلل تعالى أقرُب إلى ذي القلب ِمن قلبه ، فإ ََّ الذي َيُحوُل بين الشَّ
، [ 61: ق ]{ُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد َوَنْحُن َأقْ رَ } : أقرُب إلى ذلك الشيِء من غيره ، كما قاَل تعالى 

 .وفي هذا تحذيٌر شديد
عاء : والثالث أ َ معناُه  ". يَا ُمَقلطَب اْلُقُلوب : " أ َ اهللَ يُ َقلطُب القلوَب من حاٍل إلى حاِل كما جاء في الدُّ

: وقال ابُن عبَّاس والضحاك (. ْؤِمِن أ َْ َيْكُفرَ َيُحوُل بَ ْيَن اْلَكاِفِر أ َْ يُ ْؤِمَن ، َوبَ ْيَن اْلمُ : )وقال ابُن جبير 
َيُحوُل بَ ْيَن اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه ، : )وقال السديُّ (. َيُحوُل بَ ْيَن اْلُمْؤِمِن َوَمْعِصَيِتِه ، وَيُحوُل بَ ْيَن اْلَكاِفِر َوَُاَعِتهِ )

 َّ  (.بإذنِهِ  َفالَ َيْسَتِطيُع أ َْ يُ ْؤِمَن ، َوََ َيْسَتِطيُع أ َْ َيْكُفَر إ
بتشديِد الراء من غير همٍز ، وقرأ الزهريُّ بضمط الميِم والهمزة وهي لغاٌت ( َيُحوُل بَ ْيَن اْلَمرط : )قرأ الحسُن 

 .صحيحة
: معناُه . {َأ ََّ اللََّه َيُحوُل بَ ْيَن اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه } : ؛ عطٌف على قولِه { َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُرو ََ } : وقولهُ تعالى 

واعَلُموا أ ََّ َمْحَشرَُكْم في اآلخرِة إلى اهلِل ، فَيجِزي كلَّ عامٍل بما َعِمَل ، إ َْ كا َ َخيراً فخيٌر ، وإ َْ كا َ 
 .شّراً فَشرٌّ 

َل خوَفكم أْمناً ، : َوِقْيَل  في آخِر اآلية تأويُل اآليِة ؛ أي الذي َيُحوُل بين المرِء وقلبِه قادٌر على أ َ يُ َبدط
َن عُدوطكم َخوفاً ، فيجعَل القويَّ ضعيفاً والضعيَف قوياً ، والعزيَز ذليالً والذليَل َعزِيزاً ، والشُّجاَع َجباناً وأمْ 

 .، الجبا ََ ُشجاعاً ، يفعُل ما يشاء وما يريُد فأجيُبوا الرسوَل في الجهاِد َو تخافُوا ضعَفكم
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َنًة ََ ُتِصيَبنَّ الَّذِ  ًة َواْعَلُموا َأ ََّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب َوات َُّقوا ِفت ْ  ( 66)يَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

 
ًة } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  َّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُمواْ ِمنُكْم َخآصَّ َنًة  ؛ نزَلت في ُعثما ََ وعليٍّ َرِضَي اهللُ { َوات َُّقوْا ِفت ْ
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ُهَما ، أخبَر اهللُ النبيَّ  صلى اهلل عليه وسلم بالفتنِة التي تكو َ ُتَسببها أنَّها ستكو َ بعَدك يلقاها  َعن ْ
ة ولكنَّها عامة ، وأخبَر النبيُّ صلى  أصحاُبَك تصيُب الظاِلَم والمظلوَم ، َو تكو َ بالظََّلَمِة وحَدهم خاصَّ

ن الِفَتِن بسبب عليٍّ وُعثما َ اهلل عليه وسلم بذلك أصحاَبهُ ، فكا ََ بعد وفاِة النبيط صلى اهلل عليه وسلم م
 .ما َ يخَفى على أحدٍ 

ابة َ َتْطَرْحَك أو َ : جواُب األمر بلفظ النَّهي ، كما يقاُل { َّ ُتِصيَبنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أنْ َزْل ِمَن الدَّ
والثقيلة كا َ آكَد للكالِم ، ومنهُ  أ َْ تَ ْنِزَل عنها َ تطرَحنَّك ، فاذا أثَبتَّ النو ََ الخفيفةَ : تطَرحنََّك ، معناُه 

 [.66: النمل ]{اْدُخُلواْ َمَساِكَنُكْم ََ َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَما َُ َوُجُنوُدُه } : قوله تعالى 
والمراُد بالفتنِة القتُل الذي رَِكَب الناَس فيه بالظُّلم ، وكا َ أمُر اهلل أمراً باتطقاء ترِك اإلنكاِر على أهِل 

أَمَر اهللُ اْلُمْؤِمِنيَن أ َْ ََ يِقرُّوا اْلُمْنَكَر بَ ْيَن : )تطقاء اَختالِط بأهِل المعصية ، قال ابُن عبَّاس المعاصي وا
ُهُم اهللُ باْلَعذاب  (.أْظُهرِِهْم ، فَ يَ ُعمُّ

ة العقوبِة لِ { َواْعَلُموْا َأ ََّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َمن أَهاَج الفتَن ، قال صلى اهلل ؛ تحذيُر شدَّ
َنُة رَاتَِعٌة ِفي باَلِد اهلِل َواِضَعٌة ِخطَاَمَها ، فَاْلَوْيُل ِلَمْن َأَهاَجَها : " عليه وسلم  : " وفي بعِض األخبار " اْلِفت ْ

َنُة نَائَِمٌة َلَعَن اهللُ َمْن َأيْ َقَظَها   ". اْلِفت ْ
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يٌل ُمْسَتْضَعُفو ََ ِفي اأْلَْرِض َتَخافُو ََ َأ َْ يَ َتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكْم َوَأيَّدَُكْم بَِنْصِرِه َوَرزََقُكْم َواذُْكُروا ِإْذ َأنْ ُتْم قَلِ 
 ( 61)ِمَن الطَّيطَباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُرو ََ 

 
ة ؛ أي { ْرِض َواذُْكُروْا ِإْذ َأنُتْم قَِليٌل مُّْسَتْضَعُفو ََ ِفي األَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ َنزلت في اْلُمهاجرِين خاصَّ

ة ،  ة مقُهورو َ في أرِض مكَّ َتَخافُو ََ َأ َ يَ َتَخطََّفُكُم } احَفظُوا معشَر المهاجرين إذ أنتم قليلو ََ في العدَّ
ة ، { النَّاُس  مطَن الطَّيطَباِت َلَعلَُّكْم  َفآَواُكْم َوَأيََّدُكم بَِنْصِرِه َوَرزََقُكمْ } ؛ أي َيْخَتِلَسُكْم ويذهَب بكم أهُل مكَّ

؛ فآواكم إلى المديَنة وأعاَنكم يوَم بدٍر بالمالئكِة ، ورزََقُكم الحالَل من الغنائِم ؛ لكي { َتْشُكُرو ََ 
 .تشُكُروا اهللَ وتعرُِفوا ذلك منه فتطعيوهُ 
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 ( 66)َتُخونُوا َأَمانَاِتُكْم َوَأنْ ُتْم تَ ْعَلُمو ََ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََ َتُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل وَ 
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؛ نزَلت في { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ََ َتُخونُواْ اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخونُوْا َأَمانَاِتُكْم َوَأنْ ُتْم تَ ْعَلُمو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ًة : َة قالُوا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإ ََّ بني ُقريظ" أبي لُبَاَبَة بن عبِد المنذر ،  َْ ابْ َعْث َلَنا َخِليَف
َّ على ُحكم سعِد بْن  ِمْن ُخَلَفاِئَك نَ ْنِزْل َعَلى ُحْكِمِه ، فأَبى رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أ َ يَ ْنزُِلوا إ

دهُ وأهله عنَدهم ، فَ بَ َعَثُه النبيُّ صلى اهلل عليه أرِسْل إلينا أبَا لُبابة ، وََكأ ََ عيالهُ وول: ُمَعاذ ، وكانوا يقولو ََ 
يا أبَا لُبابة أنَنِزُل على ُحكم سعِد بن معاذ ، فأشاَر بيدِه إلى َحْلِقِه ؛ أي إنَُّه الذْبُح : وسلم إليهم ، فقالوا 

َمأ زَاَلْت َقَدَماَي ِمْن َمَكاِنِهَما فَ : )َفالَ تَ ْفَعُلوا ، وَلْم يتكلَّم بلسانِه ، فأنزَل اهللُ هذه اآلية ، قال أبو لُبابة 
{ ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ََ َتُخونُوْا اللََّه َوالرَُّسوَل } : فذلك قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. َحتَّى َعِلْمُت أنطي ُخْنُت اهللَ َوَرُسوَلهُ 

 . كما فَ َعَل أبُو لُبابة
ََُعاماً َوََ )على َسارَيٍة من َسَواري المسجِد ، وقاَل فلما نزلت هذه اآليُة شدَّ أبُو لُباَبَة نفَسُه  ََ أُذوُق 

فمكَث سبعَة أيَّام َ يذوُق فيها ُعاماً َو َشراباً حتى َخرَّ َمغِشيّاً ( َشَراباً َحتَّى أُموَت ، أْو يَ ُتوَب اهللُ َعَليَّ 
َتَماُم : )َفَحلَُّه بيدِه ، فقال أبو لُبابة  عليِه ، ثم تَاَب اهللُ عليه ، فجاَء رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم

َها الذْنَب ، َوأ َْ أَتَخلََّع ِمْن َماِلي : فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم ( تَ ْوبَِتي أ َْ أْهُجَر َداَر قَ ْوِمي الَِّتي أَصْبُت ِفي ْ
َق بِه "   ". ُيْجزِيَك الث ُّْلُث أ َ تَ َتَصدَّ

َوَتُخونُواْ َأَمانَاِتُكْم } (. ََ َتُخونُوا اهللَ بتَ ْرِك فَ َراِئِضِه ، َوالرَُّسوَل بتَ ْرِك ُسنَِّتهِ : َمْعَنى اآليَِة : )وقال ابُن عبَّاس 
 .أي َو َتُخونُوا أمانَاِتكم ، انتصَب على الظَّرِف ؛ أي إنَّكم إ َ فَ َعْلُتم ذلك فإنما ُخْنُتْم أمانَاِتكم َعطفاً { 

الخيانَة من الغنائِم التي هي عطيَُّة اهلِل ، والخيانُة هلِل فيها خيانةُ { ونُوْا اللََّه ََ َتخُ } : أراَد بقولِه : ويقاُل 
يحتمُل الخيانَة في الغنائِم أيضاً ؛ { َوَتُخونُوْا َأَمانَاِتُكْم } : الرسوِل أيضاً ؛ ألنه هو الَقيطُم بِقْسَمِتها ، وقولهُ 

دَّ بشيٍء منها فقد َخا ََ ، ويحتمُل الخيانَة في أْثَما َِ بعِض الناس ألنَّهم كلُّهم ُمشَتركو َ فيها ، فَمِن استب
َلُه ِمَن { َوَتُخونُوْا َأَمانَاِتُكْم } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى : )بعضاً من حُقوِق أنفسهم ، وقال األخفُش  َعْطًفاً َعَلى َما قَ ب ْ

 (.َوََ َتُخونُوا أمانَاِتُكمْ : الن َّْهِي ، تَ ْقِديُرُه 
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َنٌة َوَأ ََّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم  دُُكْم ِفت ْ  ( 66)َواْعَلُموا َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوََ

 
َنٌة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ََدُُكْم ِفت ْ أ ََّ اإلنسا َ ربَّما يترُك الجهاَد ويخو َُ : ؛ معناهُ { َواْعَلُموْا َأنََّمآ َأْمَواُلُكْم َوَأْو

ِد أو ِحْرصاً على الماِل ، وقد َرَويَنا أ ََّ لُبابة إنما َحَمَلُه على ما فَ َعَل مالُه وأهُله في األمانا ِت ألْجِل األَو
 .وولدُه الذين كانوا في بَِني قرِيظَة ، ألنه إنما ناَصَحهم ألجِلهم وخا ََ المسلمين بسببهم
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؛ أي ثواٌب َجِسيٌم في اآلخرِة لمن َلم يَ ْعِص اهللَ ألجِل الماِل {  َوَأ ََّ اللََّه ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .والذرطية

(0/0) 

 
 

ُقوا اللََّه َيْجَعْل َلُكْم فُ ْرقَانًا َوُيَكفطْر َعْنُكْم َسيطَئاِتُكْم َويَ ْغفِ  ْر َلُكْم َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإ َْ تَ ت َّ
 ( 66) اْلَعِظيمِ 

 
ُقوْا اللََّه َيْجَعل لَُّكْم فُ ْرقَاناً َوُيَكفطْر َعنُكْم َسيطَئاِتُكْم َويَ ْغفِ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ْر َلُكْم يِاَأي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِإ َ تَ ت َّ

ُقوا اهللَ في األماناِت ، فَتمَتِنعوا من معاصيِه بأداِء فرائضه يجَعْل ل{  كم نُوراً في قلوبكم ؛ أي إ َ تت َّ
يَ ْوَم اْلُفْرقَا َِ يَ ْوَم } : يجعل لكم فَ ْتحاً وَنصراً ، كما قال تعالى : َوِقْيَل . ُتفرطقو َ به بين الحقط والباُلِ 

 .أراَد به يوَم عزط المؤمنين وُخذَ َ الكافرين[ 66: األنفال ]{اْلتَ َقى اْلَجْمَعا َِ 
نيا واآلخرةِ  معناُه يجعل لكم َمْخَرجاً : َوِقْيَل  اك . وَنجاًة في الدُّ قَ ْوُلهُ (. أْي ثَ َباتاً : فُ ْرقَاناً : )وقال الضحَّ

ُر عليكم خطَايَاكم َو يؤاِخْذكم بها ، { َويَُكفطْر َعنُكْم َسيطئَاِتُكْم } : تَ َعاَلى  أي َيمُح عنكم ذنُوَبكم ، ويست ْ
 .لفضِل على عباده أْسَدى لهم بالن طَعم؛ أي عظيُم ا{ َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم } 

(0/0) 

 
 

ُر اْلَماِكرِيَن َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لُِيْثِبُتوَك َأْو يَ ْقتُ ُلوَك َأْو ُيْخرُِجوَك َوَيْمُكُرو ََ َوَيْمُكُر اللَُّه َوال لَُّه َخي ْ
(60 ) 

 
ر اهللُ نبيَّه صلى اهلل عليه { َكَفُروْا لِيُْثِبُتوَك َأْو يَ ْقتُ ُلوَك َأْو ُيْخرُِجوَك   َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذينَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ذكَّ

وسلم فعقب ما أنعم اهلل عليه من النصر والظفر يوم بدر وما كا َ من مكر المشركين في أمره بمكة فقال 
 .أي اذكر تلك الحالة{ َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروْا } : 

َوذِلَك أ ََّ رَُؤَساَء قُ َريٍش اْجَتَمُعوْا ِفي َدار النَّْدَوِة َيْمُكُرو ََ بَرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه : )قال ابُن عبَّاس 
ُر بْ  ِْ ُهْم ُعْتَبةُ َوَشْيَبةُ ابْ َنا رَبيَعَة ؛ َوَأبُو َجْهٍل ؛ َوَأبُو ُسْفَيا ََ ؛ َوالنَِّض َحارِث ؛ ُن الْ وسلم َوَيْحَتالُو ََ َلُه ، ِمن ْ

ْم إبِْليُس ِفي ُصورَِة َوأبُو اْلُبْحُتِريط ْبُن ِهَشاٍم ؛ َونَبيُه َوُمَنبُه ؛ َوُأَبيُّ ْبُن َخَلٍف َورَبيَعُة ْبُن اأَلْسوِد ، َفَدَخَل َعَلْيهِ 
نَ ُهْم فَ َقاُلوْا  َُْماٍر ، َفَجَلَس بَ ي ْ فَ َقاَل ! َخْلَت ِفي َخْلَوتَِنا بَغْيِر إذنَِنا؟َما َلَك يَا َشْيُخ دَ : َشْيٍخ َكبيٍر َعَلْيِه ثَِياُب أ
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َُيطَبًة َرَواِئُحُكْم ، فََأْحَبْبُت أ َْ :  َة ، فََأرَاُكْم َحَسَنًة َوُجوُهُكْم  أْسَمَع أنَا رَُجٌل ِمْن أْهِل َنْجٍد َقِدْمُت َمكَّ
َّ أنطي َسِمْعُت َحِديَثُكْم فَأقْ َتِبَس ِمْنُكْم َخْيراً َفَدَخْلُت ، َوإ َْ َكِرْهُتْم مَ  ْجِلِسي َخَرْجُت ، َوَما ِجْئُتُكْم إ

َهذا رَُجٌل ََ بَْأَس َعَلْيُكْم : فَ َقالُوا . باْجِتَماِعُكْم فَأَرْدُت أ َْ أْحُضَر َمَعُكْم ، َوَلْن تَ ْعُدُموا ِمنطي رَأياً َوُنْصحاً 
 .ِمْنهُ 

نَ ُهْم ، فَ َبدَأ َعْمُرو بْ  داً ، فَ َتْجَعُلوُه ِفي بَ ْيٍت : ُن ِهَشاٍم فَ َقاَل فَ َتَكلَُّموا ِفيَما بَ ي ْ أمَّا أنَا فََأَرى أ َْ تَْأُخذوا ُمَحمَّ
ََُعاَمهُ َوشَ  ًة ُتْدِخُلو ََ َعَلْيِه  و ََ َعَلْيِه بَاَبهُ ؛ َوَتُشدُّو ََ َعَلْيِه ِوثَاَقُه ؛ َوَتْجَعُلو ََ َلُه ُكوَّ َرابَُه ، فَ َيُكو َُ َمْحُبوساً َتُسدُّ

تَ ْعَمُدو ََ إَلى رَُجٍل َلُه ِفيُكْم أْهُل بَ ْيٍت ، َوَقْد َسِمَع بِه ! بْئَس َما رَأْيتَ : فَ َقاَل إبِْليُس . ْم إلى أ َْ َيُموتَ ِعْندَكُ 
واهلِل  قَ َمْن َحْوَلُكْم فَ َتْحبُسوُه ، يُوِشُك أ َْ يُ َقاتَِلُكْم أْهُل بَ ْيِتِه َويُ ْفِسُدواْ َعَلْيُكْم َجَماَعَتُكْم فَ َقاُلوا َصدَ 

 .الشَّْيخُ 
وا وثَاَقُه َعَلْيِه ، ُثمَّ ُتْخرُِجوهُ ِمْن أْرِضُكْم : ُثمَّ َتَكلََّم أبُو اْلَبْخَتِريط فَ َقاَل  أَرى أ َْ َتْحِمُلوُه َعَلى بَِعيٍر فَ َتُشدُّ

تَ ْعَمُدو ََ إَلى رَُجٍل َلُه ِفيُكْم أْهُل ! بْئَس الرَّأِي َما رَأْيتَ : فَ َقاَل إبِْليُس . َحتَّى َيُموَت أْو َيْذَهَب َحْيُث َيَشاءُ 
َغْيرُِكْم  بَ ْيٍت ، َوَقْد َسِمَع بِه َمْن َحْوَلُكْم أْفَسَد َعَلْيُكْم َجَماَعَتُكْم َوَمَعهُ ِمْنُكْم َُائَِفٌة ، فَ ُتخرُِجوَنُه إَلى

ُهْم أْيضاً َجَماَعًة بَما يَ َرو ََ ِمْن َحاَلَوةِ  َُالََقَة ِلَساِنِه ، َوَيْجَتِمَع َعَلْيِه اْلَعَرُب   فَ َيْأتِيهْم فَ يُ ْفِسُد ِمن ْ َكاَلِمِه َو
َصَدَق واهلِل : فَ َقاُلواْ . َوَتْسَتِمُع إَلى ُحْسِن َحِديِثِه ، ثُمَّ َليَْأتِيَ نَُّكْم بِهْم فَ ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َويَ ْقُتَل أْشَراَفُكمْ 

 .الشَّْيخُ 
أَرى أ َْ َتْجَتِمَع ِمْن ُكلط َبْطٍن ِمْنُكْم رَُجٌل يَْأُخُذو ََ السُُّيوَف ، فَ َيْضرِبُوَنُه َجِميعاً : َقاَل فَ َتَكلََّم أبُو َجْهٍل ف َ 

و ََ و ََ َوََ يَ ُقومُ َضْرَبَة رَُجٍل َواِحٍد ، فَإذا قَ تَ ْلُتُموُه تَ َفرََّق َدَمُه ِفي اْلَقَباِئِل ُكلطَها ، َفالَ َيْدِري قَ ْوُمُه َمْن يْأُخذُ 
َيَة ، فَ تُ َؤدطي قُ َرْيُش ِديَ َتُه َواْستَ َرْحَنا : فَ َقاَل إبِْليُس . َعَلى َحْرب قُ َرْيٍش ُكلطَها ، َوإنََّما إذا رَأوا ذِلَك َقبُلوا الدط

َرهُ  ابُّ ، َوُهَو أْجَودُُكْم رَْأياً ، اْلَقْوُل قَ ْوُلُه ََ أَرى َغي ْ  .ى ذِلكَ فَ تَ َفرَُّقوا َعلَ . َصَدَق واهلِل الشَّ
ي  فَ نَ َزَل ِجبرِيُل عليه السالم فَأْخبَ َر النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم بذِلَك ، َوَأَمَرُه أ َْ ََ يَبيَت ِفي َمْضَجِعِه الَّذِ 

ِإْذ َيْمُكُر ِبَك وَ } وََكا ََ ِمْن أْمِر اْلغَاِر َما َكا ََ ، فذلك قولُه ( َكا ََ يَبيُت ِفْيِه ، َوَأَمَرُه باْلِهْجَرِة إَلى اْلَمِديَنةِ 
 .أي لَيحبُسوَك ، وهو ما قاَلُه عمُرو بن هشام{ الَِّذيَن َكَفُروْا لُِيْثِبُتوَك 
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يُر  ُِ َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا قَاُلوا َقْد َسِمْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإ َْ َهَذا ِإََّ َأَسا  ( 66)اأْلَوَِّليَن َوِإَذا تُ ت ْ

 
ُِ } : ْوُلُه تَ َعاَلى ق َ  َّ َأَسا َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا قَالُوْا َقْد َسِمْعَنا َلْو َنَشآُء َلُقْلَنا ِمْثَل َه اَذا ِإ َْ َه اَذآ ِإ يُر َوِإَذا تُ ت ْ

َجَع ؛ يعني النَّضَر بن الحارِث ، وذلك أنه كا َ يختلُف تَاِجراً إلى فارَس والِحيَرِة ، فيسمُع سَ { اأَلوَِّليَن 
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أهِلها وِذكَرهم أخباَر الَعَجِم وغيرِهم من األَُمم ، وَيُمرُّ باليهوِد والنَّصارى فيَراُهم يقرُأو َ التوراَة واإلنجيَل ، 
داً يقرأُ القرآ ََ ، فقاَل  َة فوجَد ُمَحمَّ َّ أَساُيُر : )فجاَء مكَّ َقْد َسِمْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهذا إ َْ َهذا إ

د ما هو : وكا َ النضُر يقول . أي أخباُر األَُمم الماضيِة وأسماُؤهم( وَِّلينَ األَ  ثُكم به ُمَحمَّ إ َ هذا الذي يحدط
لين ، وكا َ النضُر كثيَر الحديث عن األمِم الخالية ُثكم به من أحاديِث األوَّ  .إَ مثُل ما أحدط
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َماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َألِيٍم  َوِإْذ قَالُوا اللَُّهمَّ ِإ َْ َكا ََ َهَذا ُهوَ  َنا ِحَجاَرًة ِمَن السَّ اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَلي ْ
(66 ) 

 
َمآءِ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  َنا ِحَجاَرًة مطَن السَّ َأِو  َوِإْذ قَاُلوْا اللَُّهمَّ ِإ َ َكا ََ َه اَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك فََأْمِطْر َعَلي ْ

َّ : ؛ نزَلْت في النَّضِر بن الحارِث أيضاً ، قال { اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َأِليٍم  لو شئُت لُقْلُت مثَل هذا ، إ َْ هذا إ
ٌد هو الحقُّ من عنِدَك ، فأمِطْر : أساُيُر األوَّلين في ُكتبهم ، ثم قال  اللَُّهمَّ إ َ كا َ هذا الذي يقولُه ُمَحمَّ

} ماء ، كما أمَطْرَتها على قوِم ُلوٍط ، أو اْئِتنَا ببعِض ما عذبَت به األَُمَم فيه ، فَ َنزلَ علينا حجارًة من السَّ 
ار[ 6-6: المعارج ]{لطْلَكاِفرِيَن * َسَأَل َسآِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع   .وكا َ النضُر من بني عبِد الدَّ

ُد إذا قالُوا : ومعنى اآليِة  بهم اهللُ حينئٍذ ... اللَُّهمَّ : واذُكْر يا ُمَحمَّ ة ، فلم يُعذط وأنَت بين أظُهِرهم بمكَّ
: وقولُه تعالى . َوعذَبهم من بعُد ، فُأِسَر النضُر يوَم بدٍر وقُِتَل َصبراً ، وكا َ الذي أَسَرُه المقداُد بن األسودِ 

 .َب بخبِر كا َُنصِ { اْلَحقَّ } عناداً وتوكيداً وِصَلًة في الكالِم ، و { ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك } 
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بَ ُهْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُرو ََ  بَ ُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما َكا ََ اللَُّه ُمَعذط  ( 66)َوَما َكا ََ اللَُّه ِليُ َعذط

 
بَ ُهْم َوُهْم يَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بَ ُهْم َوَأنَت ِفيِهْم َوَما َكا ََ اللَّهُ ُمَعذط ؛ قال ابُن { ْستَ ْغِفُرو ََ َوَما َكا ََ اللَُّه ِليُ َعذط

ُد ، َواهلِل إنََّك ِفيَنا َلَصاِدٌق َوََ نَ تَِّهُمَك ، َوَلِكنَّا َمَتى : قَاَل الَحاْرُث ْبُن َعاِمِر ْبِن نَ ْوَفل : )عبَّاس  يَا ُمَحمَّ
بَ ُهْم َوَأنَت } نُ ْؤِمُن بَك َغَزانَا اْلَعَرُب ، فَ نَ َزَل  أي ُمقيماً بين أظُهرِهم ، وَلم ( { ِفيِهْم َوَما َكا ََ اللَّهُ ِليُ َعذط

بَ ُهْم } . تُ َعذْب ُأمَّة قط ونبيُّها بين أظُهِرها حتى يخرَج منها أي وما كا َ اهللُ لُيَسلطَط { َوَما َكا ََ اللَُّه ُمَعذط
هم   .أي ُيَصلُّو ََ { َوُهْم َيْستَ ْغِفُرو ََ } عليهم عُدوَّ
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و ََ َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكانُوا َأْوِلَياَءهُ ِإ َْ َأْولِيَاُؤُه ِإََّ اْلُمت َّقُ َوَما َلُهْم َأََّ يُ َعذط  و ََ َوَلِكنَّ بَ ُهُم اللَّهُ َوُهْم َيُصدُّ
 ( 66)َأْكثَ َرُهْم ََ يَ ْعَلُمو ََ 

 
بَ ُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َّ يُ َعذط ؛ يعني عذاَب اآلخرِة ، { َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  َوَما َلُهْم َأ

َة ، فَ نَ َزلَ : )وعن عبِدالرحمن بن أبزي قال  َوَما َكا ََ اللَّهُ } َكا ََ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بَمكَّ
بَ ُهْم َوَأنَت ِفيِهْم  َوَما  } َلى اْلَمِديَنِة فَ َنزلَ َفَخَرَج َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إ[ 66: األنفال ]{ِليُ َعذط

بَ ُهْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُرو ََ  َة َلْم يُ َهاِجُرواْ ، وََكانُوا [ 66: األنفال ]{َكا ََ اللَّهُ ُمَعذط وََكا ََ ِمَن اْلُمْسِلِميَن َبِقيٌَّة بَمكَّ
َة إَلى َحْرب ا َخَرَج ُكفَّاُر َمكَّ بَ ُهُم اللَّهُ } َبْدٍر ، َونَ َزَل قَ ْوُلُه  َيْستَ ْغِفُرو ََ اهللَ َوُيَصلُّو ََ ، فَ َلمَّ َّ يُ َعذط َوَما َلُهْم َأ

بُ ُهُم اهللُ يَ ْوَم َبْدرٍ { َوُهْم َيُصدُّو ََ َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم   (.أْي َيْمنَ ُعو ََ اْلُمْؤِمِنيَن َعْنهُ فَ َعذَّ
َوذِلَك : )ا َ الكفَّاُر أولياَء المسجِد الحرام ، قال الحسُن ؛ أي ما ك{ َوَما َكانُواْ َأْوِلَيآَءُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وما كانوا أولياَء : معناهُ : َوِقْيَل (. َنْحُن أْوِلَياُء اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ، فَ َردَّ اهللُ ذِلَك َعَلْيِهمْ : أن َُّهْم َكانُوْا يَ ُقولُو ََ 
َّ ا} : وقولهُ تعالى . اهللِ  ُقو ََ ِإ َْ َأْوِلَيآُؤُه ِإ ما أولياُء المسجِد الحارِم إَ : ؛ أي َما أولياءُ اهلِل ، َوِقْيَل { ْلُمت َّ

رَك ،   .، ذلكَ { ََ يَ ْعَلُمو ََ } ؛ الكفار ، { َولَ اِكنَّ َأْكثَ َرُهْم } المّتقو ََ الشط
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 ( 66)ا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُرو ََ َوَما َكا ََ َصاَلتُ ُهْم ِعْنَد اْلبَ ْيِت ِإََّ ُمَكاًء َوَتْصِديًَة َفُذوقُو 

 
َّ ُمَكآًء َوَتْصِديًَة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إ ََّ تقرَُّب المشركين إلى اهلِل  : ؛ يعِني { َوَما َكا ََ َصاَلتُ ُهْم ِعنَد اْلبَ ْيِت ِإ

عَ  َكانُوا يْأتُو َ : َوِقْيَل . اِء والتَّسبيحِ كا َ بالصَِّفيِر والتَّصِفيِق ، كانوا يفَعلو َ ذلَك عنَد البيِت مكا ََ الدُّ
َّ أنَّهم مع ذلَك ُيَصفطُرو ََ فيها وُيَصفطقو ََ   .بأفعاِل الصَّالِة ، إ

ى باسم بصوته ، ويقاُل : َواْلُمَكاُء  . َمَكا َيْمُكو إذا َصفَّرَ : ُائٌر أبيض يكو َ في الحجاز ُيَصفطُر يسمَّ
 .دهِ وَصَدى َتْصِديًَة إذا َصفََّق بي

اِر َعْن َيِميِنِه : )وقال مقاتُل  َكا ََ النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ِفي اْلَمْسِجِد ، فَ َقاَم رَُجاَل َِ ِمْن بَِني َعْبِد الدَّ
النَِّبيط صلى اهلل َورَُجاَل َِ َعْن َيَساِرِه ، فَ ُيَصفطُرو ََ َكَما ُيَصفطُر اْلُمَكاءُ ، َوُيَصفطُقو ََ بَأْيِديِهْم ؛ لَِيْخِلُطوْا َعَلى 
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وذلك قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. عليه وسلم َوِقَراَءَتهُ ، وََكانُواْ يَ ْفَعُلو ََ َكذِلَك بَصاَلِة َمْن آَمَن بِه ، فَ َقتَ َلُهُم اهللُ يَ ْوَم َبْدرٍ 
َفُذوُقواْ اْلَعَذاَب } : القيامِة أراَد بهذا أنه يُقال لهم يوَم : ؛ ويقاُل { َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِبَما ُكنُتْم َتْكُفُرو ََ } : 

َّ ُمَكآًء َوَتْصِدَيًة } : َسَأْلُت أبَا َسَلَمَة َعْن قَ ْوِلِه تَ َعاَلى : )وقال أبُو َجعفر { ِبَما ُكنُتْم َتْكُفُرو ََ  َفَجَمَع { ِإ
و ََ باْلبَ ْيِت ُعَراًة ، َويُْدِخُلو ََ أَصابَعُهْم َكاَنْت قُ َرْيُش َيُطوفُ : )وقال ابُن عبَّاس (. َيَدْيِه ثُمَّ نَ َفَخ ِفيِهَما َصِفيراً 

 (.ِفي أفْ َواِهِهْم فَ ُيَصفطُرو ََ 
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وا َعْن َسِبيِل اللَِّه َفَسيُ ْنِفُقونَ َها ُثمَّ َتُكو َُ َعَلْيهِ  ْم َحْسَرًة ثُمَّ يُ ْغَلُبو ََ ِإ ََّ الَِّذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقو ََ َأْمَواَلُهْم لَِيُصدُّ
 ( 61)يَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُيْحَشُرو ََ َوالَّذِ 

 
وْا َعن َسِبيِل اللَِّه َفَسُينِفُقونَ َها ُثمَّ َتُكو َُ َعَلْيِهمْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى   َحْسَرًة ِإ ََّ الَِّذيَن َكَفُروْا يُنِفُقو ََ َأْمَواَلُهْم لَِيُصدُّ

أبُو َجهٍل : ِعميَن منهم يوَم بدٍر ، وكانوا ثالثَة عَشَر رُجالً وهم ؛ نزَلت هذه اآليُة في اْلُمطْ { ُثمَّ يُ ْغَلُبو ََ 
وأخوُه الحارُث ؛ والنَّضُر بن الحارِث ؛ وُأَبيُّ بن خَلٍف ؛ وزَْمَعُة بُن األسَوِد ؛ وُعتبة وَشْيبةُ ، كا َ لكلط 

 .واحٍد منهم نوبَُة يوٍم في اإلُعامِ 
وا الناَس إ ََّ الذين كَفُروا يُنِفقُ : ومعنى اآلية  و ََ أمواَلهم على عَداَوِة رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم لَيُصدُّ

عن دين اهلِل ، فيستقبُح هذه اإلنفاق منهم ، ثم يكو َ إنفاقُهم ندامًة عليهم يوَم القيامة ، يُهَزُمو ََ ويُقتلو َ 
 .ببدٍر َ تنفُعهم نفقتهم

كاِشُف الرَّأِس ، فيكو َُ : َسَر رَْأَسُه إذا َكَشَفُه ، واْلَحاِسُر حَ : مأخوذةٌ من الَكْشِف ، يقاُل : واْلَحْسَرُة 
كا َ يُطِعُم كلُّ واحٍد منهم كلَّ يوٍم : ِقْيَل . ثم َيْكِشُف لهم عن ذلَك ما يكو ََ َحْسَرًة عِليهم: المعنى 

؛ بيا َُ أ ََّ ذلك القتَل والهزيمَة َ ُيكفطرا َ { و ََ َوالَِّذيَن َكَفُروْا ِإَلى َجَهنََّم ُيْحَشرُ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . َعْشَر ُجُزرٍ 
 .ُذنوَبهم ، وأنَّهم ُيحشرو َ في اآلخرِة إلى جهنَّم للجزاءِ 
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ُأولَِئَك  ي َجَهنَّمَ ِلَيِميَز اللَّهُ اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيطِب َوَيْجَعَل اْلَخِبيَث بَ ْعَضُه َعَلى بَ ْعٍض فَ يَ رُْكَمُه َجِميًعا فَ َيْجَعَلُه فِ 
 ( 66)ُهُم اْلَخاِسُرو ََ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
؛ أي لَيِميَز اهللُ نفقَة المؤمنين من نفقِة الكافرين ، { ِلَيِميَز اللَُّه اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيطِب } : وقولهُ تعالى 

َء من العمِل الصَّالحِ  يط اهللُ ذلك الحشَر لُيَمي طَز : بالتشديد ، والمعنى ( لُِيَمي طَز اهللُ )وقُ َرئ . والعمَل السَّ
 .الخبيَث من الطيطب ؛ أي الكافَر من المؤمِن ، فيُ ْنِزَل اْلُمِحقَّ الجنا ََ والكافَر النطيرا َ

؛ أي يجعَل ما { َوَيْجَعَل اْلَخِبيَث بَ ْعَضُه َعَلى بَ ْعٍض فَ يَ رُْكَمُه َجِميعاً فَ َيْجَعَلُه ِفي َجَهنََّم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
و َ في معصيِة اهلل بعَضُه فوَق بعٍض ، فيجعلُه رَُكاماً فُيَكوَّي بذلك ِجَباُههم وجُنوبُهم في أنفَقُه المشرك

 .جهنَّم
. َُْرَح بعضِه على بعٍض ، كما يفعُل بالمتاِع الخفيف َتحِقيراً له{ فَ يَ رُْكَمُه َجِميعاً } أراَد بقولِه : َوِقْيَل 
حاب اْلَمرُْكوِم وهو المجَتِمُع الكثيُف فَ َيْجَعَلُه ِفي أي يجَمعُه ( فَ يَ رُْكَمهُ )معنى : َوِقْيَل  حتى يصيَر كالسَّ
نيا واآلخرِة ، { ُأْولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُرو ََ } : وقولهُ تعالى . َجَهنَّمَ  ؛ أي هم الذين َخِسُروا أنُفَسهم في الدُّ

ْت صفَقُتهم وَخِسَرْت تجارَتُهم ؛ ألنَّهم اشتَ َروا بأمواِلهم ع  .ذاَب اهلِل في اآلخرةِ وُغشَّ
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 ( 66) ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإ َْ يَ ْنتَ ُهوا يُ ْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلَف َوِإ َْ يَ ُعوُدوا فَ َقْد َمَضْت ُسنَُّت اأْلَوَِّلينَ 

 
؛ أي ُقل ألبي ُسفيا َ وأصحابِه إ َْ { َسَلَف  ُقل لِلَِّذيَن َكَفُروْا ِإ َ يَنتَ ُهوْا يُ َغَفْر َلُهْم مَّا َقدْ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

ٍد صلى اهلل عليه وسلم  رك وقتاِل ُمَحمَّ أي ما قد َمَضى من { يُ َغَفْر َلُهْم مَّا َقْد َسَلَف } ينتَ ُهوا عن الشط
ٍد ، { َوِإ َْ يَ ُعوُدوْا } ُذنوبهم قبَل اإلسالم ،  لِينَ } ؛ لقتاِل ُمَحمَّ ، في نصِر األنبياء {  فَ َقْد َمَضْت ُسنَُّة اأَلوَّ

َيْستَ ْوِجُب اْلَعْفَو اْلَفَتى إذا : وأنشَد بعُضهم . واألولياِء وَهالِك الكفَّار ، وإ ََّ للكفاِر الناَر في اآلخرة
ا أتَاُه َواقْ تَ َرْفلقولِه   .{َقْد َسَلَف ُقل لِلَِّذيَن َكَفُروْا ِإ َ يَنتَ ُهوْا يُ َغَفْر َلُهْم مَّا } اْعتَ َرْف ُثمَّ انْ َتهى َعمَّ
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يُن ُكلُُّه لِلَِّه فَِإ َِ انْ تَ َهْوا فَِإ ََّ اللََّه ِبَما يَ ْعَملُ  َنٌة َوَيُكو ََ الدط َوِإ َْ ( 66)و ََ َبِصيٌر َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى ََ َتُكو ََ ِفت ْ
ُكْم نِْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَّصِ   ( 60)يُر تَ َولَّْوا فَاْعَلُموا َأ ََّ اللََّه َمْوََ

 
َنٌة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ة حتى َ يكو َ ِشْركٌ { َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى ََ َتُكو ََ ِفت ْ حتى : َوِقْيَل . ؛ أي قاتُِلوا كفَّاَر مكَّ
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َرَك اْلُكفَّاُر بالَ َعْهٍد ، فإ ََّ اْلَكاِفَر بغَ  َنَة إنما تكو َ بَأ َْ يُ ت ْ ْيِر َعْهٍد َيُكو َُ َ يكو َ كاِفٌر بغيِر عهٍد ؛ أل َ اْلِفت ْ
 .ويجوُز أ َ يكو َ المراُد بالفتنِة كلَّ ما يؤدطي إلى الفسادِ . َعزيزاً ِفي نَ ْفِسِه َيْدُعو النَّاَس إَلى ِدينهِ 

يُن ُكلُُّه هلل } : وقولهُ تعالى  . ؛ أي وتكو َ الطاعُة كلُّها هلِل ، فتجتمُع الناُس على ِدين اإلسالمِ { َوَيُكو ََ الدط
رِك فإ ََّ اهللَ يجازيهم { فَِإ َِ انْ تَ َهْوْا فَِإ ََّ اللََّه ِبَما يَ ْعَمُلو ََ َبِصيٌر } : عالى وقولهُ ت ؛ أي فإ َ انتَ َهوا عن الشط

ََُكْم } ؛ أي أعَرُضوا عن ُاعِة اهلِل ، { َوِإ َ تَ َولَّْوْا } . جزاَء البِصير بأعماِلهم ؛ أي { فَاْعَلُموْا َأ ََّ اللََّه َمْو
 .؛ ُمنِصرُكم عليهم{ َونِْعَم النَِّصيُر } ؛ نِْعَم الحافِظ والَوِليط ، { نِْعَم اْلَمْوَلى } م ، نَاِصرُك
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ِإ َْ   اِكيِن َواْبِن السَِّبيلِ َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأ ََّ لِلَِّه ُخُمَسهُ َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمسَ 
 ( 66)ى ُكلط َشْيٍء َقِديٌر ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه َوَما َأنْ َزْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يَ ْوَم اْلُفْرقَا َِ يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَجْمَعا َِ َواللَُّه َعلَ 

 
لرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم مطن َشْيٍء فََأ ََّ للَِّه ُخُمَسهُ َولِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِبيِل  َكا ََ ُخُمُس اْلَغِنيَمِة يُ ْقَسُم َعَلى َعْهِد َرُسوِل : )؛ حتى اْلَخْيَط َواْلَمِخيَط ، قال ابُن َعبَّاس { َواْبِن السَّ
ولِِه ، َوَواِحٌد َكا ََ النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعَلى َخْمَسِة أْسُهٍم ، َسْهٌم هلِل َوَرسُ 

ِة اْلُمْسِلِميَن ِمَن السطاَلِح َوَنْحِوِه ، َوَسْهٌم ِلذِوي قَ َراَبِة النطبيط  يُ ْعِطي ِفْيِه اْلُمْحتَاَج َوالضَِّعيَف َوَيْجَعُلُه ِفي ِعدَّ
ِبيلِ صلى اهلل عليه وسلم ، َوَسْهٌم ِلَيَتاَمى اْلُمْسِلِميَن عَ  . امًَّة ، َوَسْهٌم ِلَمَساِكيِن اْلُمْسِلِميَن ، َوَسْهٌم َْبِن السَّ

يَن َواْبِن ُثمَّ َقَسَمُه أبُو َبْكٍر بَ ْعَد َوفَاِة َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، َعَلى َثاَلَثِة أْسُهٍم لِْلَيتَاَمى َواْلَمَساكِ 
بيِل ، وََكذِلَك فَ َعَل ُعَمُر ُثمَّ  ُهمْ  السَّ َما َُ ُثمَّ َعِليٌّ َرِضَي اهللُ َعن ْ َْ  (.ُعْث

َفتتاِح الكالِم باسمه تعالى على { للَِّه ُخُمَسُه } إ ََّ قوَلُه تعالى : وبهذا أخذ أبو َحنيفة وأصحابُه ؛ قالوا 
نيا واآلخرة كلُّها لُه ُسبحانه  ، وسهُم رسوِل اهلِل ُريِق التبرُّك ، َ أل ََّ هلِل نصيباً من اْلُخُمِس ، فإ ََّ الدُّ

صلى اهلل عليه وسلم َسَقَط بموتِه ؛ أل َ األنبياَء عليهُم السَّالم َ يُورَثُو ََ ، وبيَنهم ذِوي القراباِت كا َ 
جعل النبيط صلى اهلل عليه وسلم سهَمُه في َمن شاَء منهم ، أََ ترى أنه أعَطى بني هاشم وبِني المطَّلب ، 

شمس مع مساواِتها بني عبِد المطلَّب في الُقْرب ؛ أل َ بني هاشم لم يفارقوهُ وأحرَم بني نوفل وبني عبِد 
هما َ بعَد رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، ورََجْعَنا إلى  في جاهليَّة َو إسالٍم ، وإذا َبَطَل هذا َ السَّ

َم الخُمُس على ثالثِة أسُهم ، وي هام الثالثِة التي ذُكرت َمَعُهما ، فُقسط دخُل في استحقاقِه فقراُء بني السط
دقات ، وأربعةُ أخماِس الَغنيمة للغَاِنمين ا ُحِرُموا من الصَّ  .هاشم دو ََ أغنيائِهم بدًَ عمَّ

والمسكيُن الذي . والَيِتيُم من كلط جنٍس من الحيوا َ الذي ماَتْت أمُّهُ ، إَ من بَني آدَم فإنه إذا ماَت أبوهُ 
بيِل المنطقُع عن مالهِ . وِض لحاجتهِ أْسَكَنُه الضعُف عن النُّه  .وابُن السَّ
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يُقَسُم الخُمس اآل ََ على أربعِة اسُهم ، فينفرُد سهم قرابِة النبيط صلى اهلل عليه وسلم ، : وقال بعُضهم 
لم ُيْصَرُف يُ ْقَسُم اْلُخُمُس اآل َ َعَلى َخْمَسِة أْسُهٍم ، َسْهٌم ِلَرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وس: )وقال الشافعيُّ 

يصرُف إلى الخليفِة ، وسهُم قرابِة : ، وِمن أصحابِه َمن قاَل ( إَلى اأَلَهمط فَاأَلَهمط ِمْن َمَصاِلِح اْلُمْسِلِمينَ 
 .ذوي النبيط صلى اهلل عليه وسلم ألغنيائِهم وفُ َقراِئهم ، وثالثُة أسُهٍم لليتاَمى والمساكين وابِن السَّبيل

: ؛ معناُه { ِإ َ ُكنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه َوَمآ َأنَزْلنَا َعَلى َعْبِدنَا يَ ْوَم اْلُفْرقَا َِ يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَجْمَعا َِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ٍد صلى اهلل عليه  قُتم بتوحيِد اهلل ، وبما أنَزلنا على عبِدنا ُمَحمَّ اقبَ ُلوا ما ُأِمرُتم به في الغنيمِة إ َ ُكنتم صدَّ

أي يوَم بدٍر فُ رطَق فيه بين الحقط والباُِل بنصِر المؤمنين وَكْبِت { يَ ْوَم اْلُفْرقَا َِ } : لُه تعالى وسلم ، وقو 
أي يوَم َجْمِع الكافرين { يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَجْمَعا َِ } : وقولُه تعالى . الكافرين مع َضعِف المسلمين وَقتِلهم

 .؛ من نصِر المؤمنين وغير ذلك{ َقِديٌر َواللَُّه َعَلى ُكلط َشْيٍء } والمؤمنين ، 
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نْ َيا َوُهْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َوَلْو تَ َواَعْدُتْم ََ  ْختَ َلْفُتْم ِفي اْلِميَعاِد ِإْذ َأنْ ُتْم بِاْلُعْدَوِة الدُّ
يَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَ ي طَنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعْن بَ ي طَنٍة َوِإ ََّ اللََّه َلَسِميٌع َوَلِكْن ِليَ ْقِضَي اللَُّه َأْمًرا َكا ََ َمْفُعوًَ لِ 

 ( 66)َعِليٌم 

 
نْ َيا َوُهم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمنُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي اذكُروا يا { ِإْذ َأنُتْم بِاْلُعْدَوِة الدُّ

نيا ، أي َشِفيِر الواِدي الذي يَِلي المدينَة ، يقاُل لَشِفيِر الواِدي َعْدَوةٌ  أصحابَ  ٍد إذ ُكنتم بالُعدَوِة الدُّ ُمَحمَّ
يعني المشركيَن بالجانب اآلخر من الَواِدي على شفير األبعِد من { َوُهم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى } َوِعْدَوةٌ ، 

ةَ المدينِة ، وهو الجانُب الذي يَل أي والقافلُة اْلُمْقبَلةُ من { َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمنُكْم } وقوله تعالى . ي مكَّ
ام التي كا َ أبو ُسفيا َ فيها كانت أسفَل منهم بثالثِة أمياٍل كانوا نَازِلين أسفَل الوادي  .الشَّ

ََْختَ َلْفُتْم ِفي اْلِميَعاِد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي إ ََّ اهللَ َجَمَعكم مع المشركين وأصحاب الِعيِر ؛ { َوَلْو تَ َواَعدتُّْم 
في ليلٍة واحدة بَمْنِزٍل واحٍد ، ولو َتواَعْدُتم لالجتماِع هناَك َختَلْفُتم في المعياِد بالعوائِق التي تعوُق عن 

. للقتالِ  ذلك ، وبأنَّكم لو ُكنتم تعلمو َ كثرَة عدِد المشركين وقلََّة َعَددِكم لم َتحُضروا في ذلك المكا َ
ً } : وقولهُ تعالى  َر اهللُ اجتماَعكم في ذلك المكا َِ { َولَ اِكن لطيَ ْقِضَي اللَُّه َأْمراً َكا ََ َمْفُعَو ؛ أي ولكن َقدَّ

 .على سائِر األديا َ". اإلسالم " ليَ ْقِضَي اهلل أْمراً كائناً َ محالَة من إعزاِز المسلمين وإعالئِه 
ة عليهم ، { يَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَ ي طَنٍة لط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } ؛ أي لَيُموَت من ماَت منهم بعد قياِم الحجَّ

ة عليهم ، { َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن بَ ي طَنٍة  ؛ بمقاَلِتكم { َوِإ ََّ اللََّه َلَسِميٌع } ؛ ويعيَش من عاَش بعد قياِم الحجَّ
 .قدِر أعَماِلكم ؛ بضمائرِكم ، ُيجازيكم على{ َعِليٌم } ، 
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ة والبصرة  ها وهما ُلغتا َ مشهورتا َ كالِكْسَوة ( باْلِعْدَوةِ )قرأ أهُل مكَّ بكسِر العين ، وقرأ الباقو َ بضمط
( َحييَ )قرأ نافُع والبزي وخَلٌف { َمْن َحيَّ َعن بَ ي طَنٍة } : والُكْسَوة والرطْشَوة والرُّْشَوِة ، وكذلك قَ ْولُُه تَ َعاَلى 

دة على اإلدغاِم ، ومعنى ( َحييَ )ل بيائين مث لطيَ ْهِلَك َمْن } على األصِل ، وقرأ الباقو َ بياٍء واحدة مشدَّ
ة قامت عليه ، وكذلَك َحيوُة { َهَلَك َعن بَ ي طَنٍة  أي لَيُموَت من ماَت عن بيطنة رآها وغيرٍة عايَنها ، أو حجَّ

ِبيَن َحتَّى } من يحَيى لوعدهِ  ً َوَما ُكنَّا ُمَعذط َعَث َرُسَو  [.66: اإلسراء ]{نَ ب ْ
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ِكنَّ اللََّه َسلََّم ِإنَُّه َعِليٌم ِإْذ يُرِيَكُهُم اللَُّه ِفي َمنَاِمَك قَِلياًل َوَلْو َأرَاَكُهْم َكِثيًرا َلَفِشْلُتْم َوَلتَ نَاَزْعُتْم ِفي اأْلَْمِر َولَ 
 ( 66)ِبَذاِت الصُُّدوِر 

 
َوذِلَك أ ََّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه : )؛ قال ابُن عبَّاس { ِإْذ يُرِيَكُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمَك قَِليالً }  :قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

ا اْلتَ َقوْا بَبْدٍر قَ لََّل اهللُ  اْلُمْشرِِكيَن ِفي وسلم رَأى اْلَعُدوَّ قَِليالً ِفي اْلَمَناِم ، فَ َقصَّ رُْؤيَاُه َعَلى أْصَحابِه ، فَ َلمَّ
؛ أي َلَجبْنُتْم { َوَلْو َأرَاَكُهْم َكِثيراً لََّفِشْلُتْم } ، ( ْعُيِن اْلُمْؤِمِنيَن َتْصِديقاً ِلُرْؤيَا النَِّبيط صلى اهلل عليه وسلمأ

ْختَ َلْفُتم في أمِر الحرب ، والَفَشُل هو َضْعٌف مع الَوَجلِ  رُتم عن الصَّفط َو } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وتأخَّ
َولَ اِكنَّ } التَّنازُُع أ َْ يحاوَل كلُّ واحٍد من اَثنين أ َ يَ ْنِزَع صاحَبُه مما هو عليِه ، { اَزْعُتْم ِفي اأَلْمِر َوَلتَ نَ 

؛ أي بما في قُلوبكم ، َعِلَم أنَّكم لو { ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر } ؛ أي سلََّمكم من ذلك ، { اللََّه َسلََّم 
 .ِد المشركين لَرِغبتم في القتالِ َعِلْمُتم كثرَة عد
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ا َكا ََ َمْفُعوًَ َوِإَلى اللَِّه َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَ َقْيُتْم ِفي َأْعُيِنُكْم قَِلياًل َويُ َقلطُلُكْم ِفي َأْعُيِنِهْم ِليَ ْقِضَي اللَُّه َأْمرً 
 ( 66)تُ ْرَجُع اأْلُُموُر 

 
ً َوِإْذ يُرِيُكُموهُ } : قولُه  ْم ِإِذ اْلتَ َقْيُتْم ِفي َأْعُيِنُكْم قَِليالً َويُ َقلطُلُكْم ِفي َأْعُيِنِهْم ِليَ ْقِضَي اللَُّه َأْمراً َكا ََ َمْفُعَو

؛ وذلك أ ََّ اهللَ تعالى قلََّل المشركين في أعُيِن المسلمين ليتجرَّأ المسلمو َ { َوِإَلى اللَِّه تُ ْرَجُع األُُموُر 
 .لََّل المسلمين في أعُين المشركين َكْيالَ َيسَتِعدَّ المشركو َ ِلَحربهم كلَّ اَستعدادِ على قتاِلهم ، وق

ُهْم َقرِيٌب ِمَن : أتُ َراُهْم َتْسِعيَن رَُجالً ؟ قَاَل : قُ ْلُت ِلَرُجٍل بَجْنبي : )ُروي عن عبِداهلل بن مسعود أنُه قال 
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ُهْم  ا أَسْرنَا رَُجالً ِمن ْ  (.ُكنَّا أْلفاً أْو ِتْسُعِماَئٍة َوَخْمِسينَ : َسَأْلنَاُه َعْن َعَدِدِهْم ، قاَل اْلِماَئِة ، فَ َلمَّ
ً } : وقولهُ تعالى  م تفسيرُه ، والفائدُة في إعادتِه أ ََّ المراَد باألوَّل { ِليَ ْقِضَي اللَُّه َأْمراً َكا ََ َمْفُعَو قد تقدَّ

ُل المشركين وأُسرهم يوَم بدر وكالهما كا َ كائناً في علِم إعالُء اإلسالِم على سائِر األديا َ ، وبالثاني قت
 .اهلل
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 ( 66)يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثْ ُبُتوا َواذُْكُروا اللََّه َكِثيًرا َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحو ََ 

 
؛ أي إذا { ا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثْ ُبُتوْا َواذُْكُروْا اللََّه َكِثيراً لََّعلَُّكْم تُ ْفَلُحو ََ ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإذَ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

عاء واَستغفاِر ؛ لكي تُفِلُحوا  لِقيُتم جماعًة من الكفَّاِر فاثبُتوا لقتاِلهم ، واذكُروا اهللَ كثيراً في الحرب بالدُّ
 .بالظَّفِر على األعداءِ 
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ُِيعُ   ( 61)وا اللََّه َوَرُسوَلُه َوََ تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبُروا ِإ ََّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِيَن َوَأ

 
ُِيُعوْا اللََّه َوَرُسوَلُه َوََ تَ َناَزُعوْا فَ تَ ْفَشُلوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِيُعوا اهللَ ورسوَلُه في الثَّب{ َوَأ اِت على ؛ أي أ

م إلى قتاِلهم فَتجبُ ُنوا من عدوطكم ،  َوَتْذَهَب رِيُحُكْم } القتاِل َو تخَتلُفوا فيما بينكم في لقاِء العدوط والتقدُّ
َعثُ َها اهللُ َمَع َمْن يَ ْنُصُرُه َكَما قَاَل عليه السالم ( يَ ْعِني ريَح النَّْصرِ : )؛ قال قتادُة {  ُنِصْرُت : " الَِّتي يَ ب ْ
 ". صََّبا بال

ْيَل  ِْ ُتكم ، وقال مجاهد : معناُه : َوِق : ، وقال السديُّ ( َوَتْذَهَب ُنْصَرُتُكمْ : )وتذهَب دوَلتكم وقوَّ
ُتُكْم َوَجَلدُُكمْ ) ؛ أي اصبروا على قتاِل المشركين َو تَولُّوهم { َواْصِبُروْا } : وقولُه تعالى (. ُجرأُتُكْم َوِحدَّ

 .، بالنصِر والمعونة{ َه َمَع الصَّاِبرِيَن ِإ ََّ اللَّ } األدباَر ، 

(0/0) 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



و ََ َعْن َسِبيِل اللَِّه َواللَّهُ  ِبَما يَ ْعَمُلو ََ ُمِحيٌط َوََ َتُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َبَطًرا َورِئَاَء النَّاِس َوَيُصدُّ
(66 ) 

 
أي قاتَ ُلوا لوجِه اهلل َو تكونُوا { ِذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَاِرِهم َبَطراً َورِئَآَء النَّاِس َوََ َتُكونُوْا َكالَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

في خروِجكم إلى قتال المشركين كاْلُمشرِكين الذين خَرُجوا من ديارهم إلى قتاِل المسلمين َبَطراً وهو 
و ََ } : قَ ْولُُه تَ َعالى . جميِل مع إبطَا َِ القبيحِ هو إظهاُر ال: الطُّغيا َ في النطعمة وريَاِء الناِس ، والرطياءُ  َوَيُصدُّ

 .؛ أي ُهم مع َبَطرِهم وريَائِهم َيمنَ ُعو ََ الناَس عن ديِن اهلل{ َعن َسِبيِل اللَِّه َواللَّهُ ِبَما يَ ْعَمُلو ََ ُمِحيٌط 
اْرِجُعواْ : أْصَحابِه قَ ْبَل ُوُصوِلهْم إَلى َبْدٍر َوذِلَك أ ََّ بَ ْعَض اْلُمْشرِكيَن قَالُوا أَلبي َجْهٍل وَ : )قال ابُن عبَّاس 

َة فَ َقْد َنَحِت اْلِعيُر ، قَالُوْا  َناُت ، َحتَّى َتْسَمَع : إَلى َمكَّ ََ َحتَّى تُ ْنَحَر اْلَجُزوُر َوُتْشَرَب اْلُخُموُر َوتُ َغنطي اْلَقي ْ
فُوِف َويَ تَ َغن َّْيَن ِبِهَجاِء اْلُمْسِلِميَن ، َفَسَقاُهْم َكْأَس اْلَمَنايَا فَ نَ َزُلوْا بَبْدٍر َوَمَعُهُم اْلقَ . اْلَعَرُب بَمِسيرِنَا َناُت بالدُّ ي ْ

َناِت ، فَ نَ َهى اهللُ اْلُمْؤِمِنيَن أ َْ َيُكونُوْا ِمثْ لَ  ُهْم ، َوأَمَرُهْم َمَكا ََ اْلُخُمور ، َونَاَحْت َعَليِهُم الن ََّواِئُح َمَكا ََ اْلَقي ْ
 (.ِة َوالصَّْبِر ِفي َنْصِر ِدينِه َوُمَؤاَزَرِة نَبيطِه صلى اهلل عليه وسلمبإْخاَلِص الن طيَّ 
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ا تَ َراَءِت اْلِفَئَتا َِ َوِإْذ زَيََّن َلُهُم الشَّْيطَا َُ َأْعَماَلُهْم َوقَاَل ََ َغاِلَب َلُكُم اْليَ ْوَم ِمَن النَّاِس َوِإنطي َجاٌر َلُكْم فَ لَ  مَّ
 ( 66)ِقبَ ْيِه َوقَاَل ِإنطي بَِريٌء ِمْنُكْم ِإنطي َأَرى َما ََ تَ َرْو ََ ِإنطي َأَخاُف اللََّه َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقاِب َنَكَص َعَلى عَ 

 
ْيطَا َُ َأْعَماَلُهْم َوقَاَل ََ َغاِلَب َلُكُم اْليَ ْوَم ِمَن النَّاسِ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  { َوِإنطي َجاٌر لَُّكْم  َوِإْذ زَيََّن َلُهُم الشَّ

 َْ ََ َغاِلَب لكم اليوَم ِمن أحٍد من الناس : ؛ أي واذْكُروا إذ زَيََّن َلهم الشيطا َُ أعماَلهم يوَم بدٍر ، وقاِل
ا تَ َرآَءِت اْلِفَئَتا َِ َنَكَص َعَلى َعِقبَ ْيِه } فمنَ ْعُتُكم وكث َّْرُتكم وإنطي دافٌع عنكم الشرَّ ،  ا توافَ َقتا ؛ أي َلمَّ { فَ َلمَّ

ِإنطي بَِريٌء مطْنُكْم ِإنَّي } : ؛ للمشركين { َوقَاَل } رجَع الشيطا َُ الَقْهقَرى على َعِقَبيِه َهارباً َخْوفاً مما رأى ، 
ماء وأنتم ، { َأَرى َما   .؛ وكا َ يعرُف المالئكَة ويعرفونَهُ { ََ تَ َرْو ََ } ؛ أي المالئكَة تَ ْنِزُل من السَّ

؛ { َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقاِب } ؛ أي أخافُه أ َْ ُيصيَبني مَعكم بعذابِه ، { ِإنَّي َأَخاُف اللََّه } : زَّ َوَجلَّ قَ ْوُلُه عَ 
ُه ، قال مقاتُل  َكذَب َعُدوُّ اهلِل ، َما َكا ََ بِه ِمْن َخْوٍف ِمَن اهلِل ، فَإ ََّ اهللَ َقْد أْنَظَرُه إَلى : )ِلَمِن استحقَّ

ةِ اْلَوْقِت ا  .ظنَّ إبليُس أ َ الوقَت الذي أنظَرُه اهلل قد حضرَ : ويقاُل (. ْلَمْعُلوِم ، َوَلِكنَُّه َخذَلُهْم ِعْنَد الشطدَّ
ا َوَجُدوْا اْلِعيَر أرَاُدوا الرُُّجوَع ، فَ َتَمثََّل َلُهْم إبِْليُس ِفي ُصورَِة رَُجٍل يُ َقاُل : )وعن ابِن عبطاس  َة َلمَّ أ ََّ أْهَل َمكَّ

ََ تَ ْرِجُعوْا َحتَّى َتْسَتْأِصُلوُهْم ، فِإنَُّكْم َكثيٌر َوُهْم : ُسَراَقةُ ْبُن َماِلِك ْبِن َجْعَنِم ِمْن بَِني ِكَنانََة ، فَ َقاَل : ُه لَ 
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رُّو ََ بأَحِد ِمْن بَِني ِكَنانََة قَِليٌل ، َوََ َغاِلَب َلُكْم اْليَ ْوَم ِمَن النَّاِس ، َوإنطي ُمِعيٌن َلُكْم ِمْن بَِني ِكَناَنَة ، فالَ َتمُ 
َّ َساَر َمَعُكْم ، فَإن َُّهْم ََ ُيَخاِلُفونَِني  .إ

يَا ُسَراَقُة أْيَن َما َضَمْمَت : َفَساُرواْ َوَساَر إبِْليُس َمَعُهْم ، َوَلْم َيْخُرْج أَحُد ِمْن بَِني ِكَنانََة ، َفَجَعُلوْا يَ ُقولُو ََ 
ا َكأ ََ ِعْنَد اْلِقتَاِل رَأى إبْليُس ِجْبرِيَل فَ َنَكَص َعَلى َعِقبْيِه ُمرُ : َلَنا ؟ فَ يَ ُقوُل  وِني ، َحتَّى ِقِدُموا َبْدراً ، فَ َلمَّ

قَاَل اْلَحاِرُث ْبُن ِهَشاٍم  َْ إنطي أَرى َما ََ تَ َرْو ََ ، فَ َقاَل اْلَحارُث : يَا ُسَراَقةُ أْيَن َتْذَهُب ؟ فَ َقاَل : رَاِجعاً ، َو
َّ َجَعاِشيَش أْهَل يَ ْثِرَب ؟  َوَما:  يُر : َواْلُجْعُشوُش  -تَ َرى إ ِْ ا رَأى اْلَحارُث إبِْليَس  -الرَُّجُل اْلَقِص فَ َلمَّ

أَخاُف اهللَ ،  -إني  -: يَ ْنطَِلُق ، أْهَوى بِه ِلَيْأُخذُه ، َفَدفَ َعُه إبِْليُس فَ َرَمى بِه ، ثمَّ َنَكَص َعَلى َعِقبَ ْيِه وقَاَل 
 .َشِديُد اْلِعَقاب َواهللُ 

ا انْ َهَزَم اْلُمْشرُِكو ََ َجَعُلوا يَ ُقولُو ََ  بَ َلَغِني : َهَزَم النَّاَس ُسَراَقةُ ، فَ بَ َلَغ ذِلَك ُسَراَقُة فَ َقِدَم َعَلْيِهْم فَ َقاَل : فَ َلمَّ
تَ ُقوُلو ََ َوََ َسِمْعُت بَمِسيرُِكْم َحتَّى بَ َلَغِني َوالَِّذي َنْحِلُف بِه َما بَ َلَغِني َما ! أنَُّكْم تَ ُقولُو ََ أنطي َهَزْمُت النَّاسَ 
ُْ بِه َما َكا ََ ِمْن : أَما أتَ ْيتَ َنا يَ ْوَم َكذا وََكذا ؟ َوُهَو يَ ُقوُل : َهزِْيَمُتُكْم ، َفَجَعُلوْا يَ ُقولُو ََ َلُه  ََ ؛ َوالَّذي َنْحِل

ا أْسَلُموْا َعَرُفوا أنَّ . ذا قَِليٍل َوََ َكِثيرٍ  ْيطَا َِ فَ َلمَّ  (.ُه إنَّما َكا ََ ِمَن الشَّ
ن إبليُس ِمْن أ َ يخلَع صورَة نفِسِه ويلبَس صورَة ُسراقة ؟ ولو كا َ قاِدراً : فإ َْ ِقْيَل  كيَف يجوُز أ َ يتمكَّ

ْت هذه الروايُة : على أ َ يجعَل َنفَسُه صورَة إنسا ٍَ كا َ قادراً على أ َ يجعَل غيَرُه إنَساناً ؟ ِقْيَل  ، إذا َصحَّ
أ َ اهللَ َخَلَق إبليَس في ُصورِة ُسراقة ، واهللُ تعالى قادٌر على خلٍق إنسا َ في مثِل صورة ُسراقة : فالجواُب 

 .ابتداًء ، فكا َ قادراً على أ َ ُيصوطر إبليَس في مثل صورِة ُسراقة
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ْل َعَلى اللَِّه فَِإ ََّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم ِإْذ يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقو ََ َوالَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهْم َمَرٌض َغرَّ َهؤُ  ِء ِدينُ ُهْم َوَمْن يَ تَ وَكَّ ََ
(66 ) 

 
الَِّذي : )؛ قرأ الحسُن { ِإْذ يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقو ََ َوالَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهم مََّرٌض َغرَّ َه اُؤَِء ِدينُ ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

هم أناٌس كانوا قد تكلَّموا بكلمِة اإليما َ حين كا َ النبيُّ صلى : َوِقْيَل (. ُمْشرُِكو ََ ِفي قُ ُلوبِهْم َمَرٌض ُهُم الْ 
ة من دو َ علٍم منهم بأمِر رسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فيكو َ معنى قولِه  } : اهلل عليه وسلم بمكَّ

في الُكفِر َو في اإلسالِم ، ولم يكونوا أي َشكٍّ ، وهم الذين َ عزيمَة لهم { َوالَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهم مََّرٌض 
 .أعداَء النبيط صلى اهلل عليه وسلم

َة إَلى َبْدٍر َوَلْم ُيْخِلُفوا : )قال ابُن عباس { َغرَّ َه اُؤَِء ِدينُ ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا نَ َفَر اْلُمْشرُِكو ََ ِمْن َمكَّ َلمَّ
َّ َخرَ  َة أَحداً َقِد اْحتَ َلَم إ ا اْلتَ َقواْ بَمكَّ َة ، فَ َلمَّ ُجوْا بِه ، َوأْخَرُجوْا َمَعُهْم أُنَاساً َكانُوا َقْد َتَكلَُّموا باإلْساَلِم بَمكَّ
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َة  ََِء ِدينُ ُهْم ، يَ عْ : َورَأْوا ِقلََّة اْلُمْسِلِميَن وََكثْ َرَة اْلُمْشرِِكيَن ، اْرتَابُوا َونَافَ ُقوْا َوقَاُلوْا أَلْهِل َمكَّ ُنو ََ َغرَّ َهُؤ
ََِء َمَع (. اْلُمْسِلِميَن َغرَُّهْم ِدينُ ُهْم ِحيَن َخَرُجواْ َمَع ِقلَِّتِهْم إَلى ِقَتاِل اْلُمْشرِِكيَن َمَع َكثْ َرِتِهمْ  فَ ُقِتَل َهُؤ

 .ِه اآليَةِ اْلُمْشرِكيَن يَ ْوَمِئٍذ ، َوَضَرَبِت اْلَماَلِئَكُة ُوُجوَهُهْم َوأْدبَارَُهْم ، َكَما ذَكَر اهللُ بَ ْعَد َهذِ 
؛ بنصرِه { فَِإ ََّ اللََّه َعزِيٌز } ؛ أي وَمن يَِثْق باهلِل في جميِع أُمورِه ، { َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِه ولو َكثُ َر عددُه ،   .يضُع األموَر مواِضَعها{ َحِكيٌم } على عدوط
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 ( 60)ِذيَن َكَفُروا اْلَماَلِئَكُة َيْضرِبُو ََ ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيِق َوَلْو تَ َرى ِإْذ يَ تَ َوفَّى الَّ 

 
؛ أي لو تَرى يا { َوَلْو تَ َرى ِإْذ يَ تَ َوفَّى الَِّذيَن َكَفُروْا اْلَمالِئَكةُ َيْضرِبُو ََ ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَارَُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُد حين يَقبُض المالئكُة أرواَح الكفَّار بَبْدٍر يضرِبُو ََ على وُجوِههم باألعِمَدِة ، وعلى أدباِرهم يقولو َ ُمَحمَّ 
نيا ، { َوُذوُقوْا } : َلهم   .؛ في اآلخرةِ { َعَذاَب اْلَحرِيِق } ؛ بعَد السَّيف في الدُّ
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َمْت َأْيِديُكْم َوَأ ََّ اللََّه لَ  ٍم لِْلَعِبيِد َذِلَك ِبَما َقدَّ  ( 66)ْيَس ِبَظالَّ

 
َمْت َأْيِديُكْم } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ؛ أي ذلَك العذاُب الذي َعايَ ْنُتُموُه بُكفرِكم وِخيانَِتكم ، { ذِلَك ِبَما َقدَّ

دت بذكر الَيِد في العادةِ  ٍم َوَأ ََّ اللََّه لَيْ } : وقولُه تعالى . والخيانُة إذا ُأضيَفت إلى اإلنسا َ أكط َس ِبَظالَّ
ُب أحداً بغيِر ذنبٍ { لطْلَعِبيِد  ُب أحداً بُجرِم أَحٍد َو يعذط نصٌب ( أ ََّ )وموضع . ؛ أي اعَلُموا أ ََّ اهلل َ يُعذط

َمْت } بَنزِع الخافض َعطفاً على قولِه  وبأ َ اهللَ ، وكا َ الحسُن إذا قرأ هذه السُّورة قال : تقديرُه { ِبَما َقدَّ
،  َجْيٍش قَاِئُدُهْم َرُسوُل اهلِل ، َوُمبَاِرزُُهْم أَسُد اهلِل ، َوِجَهاُدُهْم َُاَعُة اهلِل ، َوَمَدُدُهْم َماَلِئَكُة اهللِ ُُوَبى لِ : )

 (.َوثَ َوابُ ُهْم ِرْضَوا َُ اهللِ 
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ُم اللَُّه ِبُذنُوِبِهْم ِإ ََّ اللََّه َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب َكَدْأِب آِل ِفْرَعْو ََ َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكَفُروا بِآيَاِت اللَِّه فََأَخَذهُ 
(66 ) 

 
ِء في ُكفرهم ، كَعادِة آل فرعو َ { َكَدْأِب آِل ِفْرَعْو ََ َوالَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َعاَدِة هَؤ

اللَّهُ } ؛ فَعاقَ َبهم ، { فََأَخَذُهُم } تَ ْهُم ْبها الرُُّسوُل ، ، التي أت َ { َكَفُرواْ ِبآيَاِت اللَِّه } والذين ِمن قبلهم ، 
 .؛ ِلَمن عصاهُ { َشِديُد اْلِعَقاِب } ؛ في أخِذ األعداء ، { ِبُذنُوِبِهْم ِإ ََّ اللََّه َقِويٌّ 

أُب في اللغة  : وآُل الرَُّجِل . نفَسُه فيهفال ٌَ َيْدأُب في كذا ؛ أي ُيَداِوُم عليه ويُتِعُب : اْلَعاَدةُ ، يقاُل : والدَّ
قَ ْوُلهُ . آلُهُ : آُل الرَُّجِل َو يقاُل ألصحابِه : الذين َيرِجُعو ََ إليه بَأوَْكِد األسبَاب ، ولهذا يقاُل لقرابِة الرُجل 

: ومجاهُد  ، وقال عطاء( َمْعنَاُه َكِفْعِل آِل ِفْرَعْو ََ : )قال ابُن عبَّاس { َكَدْأِب آِل ِفْرَعْو ََ } : تَ َعاَلى 
أ ََّ أهَل بدٍر من المشركين فَ َعُلوا كِفْعِل آل فرعو َ من الُكفر : َكِمثَاِلهم ، والمعنى : ، َوِقْيَل ( َكِنيَِّتِهمْ )

 .والتكذيب ، ففعَل اهللُ بهم كما فعل بآِل فرعو َ من الهالِك والعذاب
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 ( 66)نْ َعَمَها َعَلى قَ ْوٍم َحتَّى يُ َغي طُروا َما بَِأنْ ُفِسِهْم َوَأ ََّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم َذِلَك بَِأ ََّ اللََّه َلْم َيُك ُمَغي طًرا ِنْعَمًة أَ 

 
؛ أي لم { ذِلَك بَِأ ََّ اللََّه َلْم َيُك ُمَغيطراً ن طْعَمًة َأنْ َعَمَها َعَلى قَ ْوٍم َحتَّى يُ َغي طُروْا َما بِأَنْ ُفِسِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ين يفعِل ا هللُ ذلك العقاَب بهم بأ ََّ اهلل َلْم َيُك ُمزيالً نعمًة أنَ َعَمها على قوٍم حتى يُ َغيطروا ما بأنُفِسهم في الدط
ة بعد أ َْ أَُعَمهم اهللُ من ُجوٍع وآَمنَ ُهم  والن طَعم إلى أحواٍل َلم َيُجْز لهم أ َ يغيطروا إليها ، كما فعَل أهُل مكَّ

ً منهم ، وأنزَل إليهم ِكتَاباً بلسانِهممن خوٍف ، وأرسَل إليهم رَ  َعم ولم . ُسَو ثم إنَّهم غيَّروا هذه الن ط
 .َيشكُروها َو عَرُفوها من اهلِل ، فغَّيَر اهللُ ما بهم وأهَلَكهم وعاقَ َبهم ببدٍر ، ُويدِخُلهم الناَر في اآلخرةِ 

َة ، بَ َعَث إَليْ : )قال الكلبيُّ  داً صلى اهلل عليه وسلم ، فَ َغي َُّروْا ِنْعَمَة اهلِل ، يَ ْعِني باآليَِة أْهَل َمكَّ ِهْم ُمَحمَّ
داً ، أنْ َعَم اهللُ بِه َعَلى قُ َرْيٍش َفَكذبُوهُ : ، وقال السديُّ ( َوتَ ْغييُرَها ُكْفُرَها َوتَ ْرُك ُشْكِرَها ِنْعَمُة اهلِل يَ ْعِني ُمَحمَّ

؛ أي سميٌع لجميِع { َوَأ ََّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. ارِ وََكَفُروْا بِه ، فَ نَ َقَلُه اهللُ إَلى األَْنصَ 
 .المخلوقاِت المسموعات ، عليٌم لمعاناتكم
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بُوا ِبآيَاِت رَبطِهْم فََأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوِبِهْم َوَأْغَرقْ نَ  َل ِفْرَعْو ََ وَُكلٌّ َكانُوا ا آَكَدْأِب آِل ِفْرَعْو ََ َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكذَّ
 ( 66)ظَاِلِميَن 

 
َوالَِّذيَن } ؛ أي عاَدتِهم في التكذيب بآيَاِت اهلِل كَعاَدِة آِل فرعو َ ، { َكَدْأِب آِل ِفْرَعْو ََ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

بُوْا بآيَاِت رَبطِهْم } ؛ من األَُمم الماضيِة ، { ِمن قَ ْبِلِهْم  فََأْهَلْكَناُهْم } بها ُرُسلُهم ،  ؛ التي جاَءتْ { َكذَّ
ة ، { آَل ِفْرَعو ََ } ؛ أي وأهَلْكنا ، { ِبُذنُوِبِهْم َوَأْغَرقْ َنآ  ِء ، { وَُكلٌّ } بالَغرِق خاصَّ َكانُواْ ظَاِلِميَن } ؛ هَؤ

 .؛ ألنُفِسهم ، ُمستحقطيَن العقوبَة بُسوِء أعمالهم{ 
ِء جازَاُهم اهللُ بالقتِل واأَلْسِر ، كما ُجوِزَي : ْيَل ِلَم كرََّر آَل فرعو َ ؟ قِ : فإ َ ِقْيَل  المراُد باألوَّل أ َ هَؤ

ِء في النطعم التي أنعَم اهللُ عليهم كُصنِع آِل فرعو َ : أولئَك بالغرِق والهالك ، والمراُد بالثاني  أ َ ُصْنَع هَؤ
نيا ، فلما َغي َّ   .َر كلُّ فريٍق النعَم غيَّر اهللُ سبحانه ما بهمفيما أعطاهم اهللُ من اْلُمْلِك والعزط في الدُّ
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َوابط ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن َكَفُروا فَ ُهْم ََ يُ ْؤِمُنو ََ   ( 66)ِإ ََّ َشرَّ الدَّ

 
َوابط ِعنَد اللَِّه الَِّذيَن َكَفُروْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  رِض الذين َجَحُدوا ؛ أي إ َ شرَّ ما يدبُّ على األ{ ِإ ََّ َشرَّ الدَّ

ِة رُسلِه ، ُمِصرطيَن على الكفِر ،   .{فَ ُهْم ََ يُ ْؤِمُنو ََ } بتوحيِد اهلل ونبوَّ
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ُقو ََ  ُقُضو ََ َعْهَدُهْم ِفي ُكلط َمرٍَّة َوُهْم ََ يَ ت َّ ُهْم ُثمَّ يَ ن ْ  ( 61)الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمن ْ

 
ُهْم ُثمَّ يَنُقُضو ََ َعْهَدُهْم ِفي ُكلط َمرٍَّة  الَِّذيَن َعاَهْدتَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نزَلْت في َيهوِد بني ُقريظَة ، { ِمن ْ

َعاَهَدهم النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم على أ َْ َ يُضرُّوا به َو يُِعيُنوا عليه عُدّواً ، فَ نَ َقُضوا العهَد وأعانوا 
ة بالسطالح على قتاِل النبيط صلى اهلل علي َنِسيَنا وأخطَْأنا ، ثم عاَهَدهم مرَّة : ه وسلم ، ثُم قالوا أهَل مكَّ

ة ، وَواثَ َقُهْم على حرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . ُأخرى ، فرَِكَب كعُب بن األشرِف إلى أهِل مكَّ
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ُهْم } : وقولهُ تعالى  ُقو ََ } : أي مَعُهم ، قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى { َعاَهْدتَّ ِمن ْ ؛ أي َ يَخافُو ََ اهللَ في  {َوُهْم ََ يَ ت َّ
 .نقِض العهد
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 ( 66)فَِإمَّا تَ ثْ َقَفن َُّهْم ِفي اْلَحْرِب َفَشرطْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرو ََ 

 
ُرو ََ فَِإمَّا تَ ثْ َقَفن َُّهْم ِفي اْلَحْرِب َفَشرطْد ِبِهم مَّْن َخْلَفُهْم َلَعلَّهُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  فإما تصاِدَفهم : ؛ معناُه { ْم َيذَّكَّ

: والتَّْشرِيُد . في الحرب ، فافْ َعْل بهم ِفْعالً من القتِل والُعقوَبِة والتَّنكيِل تعرُف بهم َمن وراَئهم من أعداِئكَ 
ْفرِيُق ، ويقاُل   .أي أْسِمْع بِهْم بُلَغِة ُقريش( َشرطْد بِهمْ )معنى : التَّْبِديُد والت َّ

ْل بِهْم َمْن َورَاَءُهمْ : )ل ابُن عبَّاس وقا (. ْأْنِذْر بِهْم َمْن َخْلَفُهمْ : )، وقال ابُن ُجبير ( َفَشرطْد بِهْم ، أْي َنكط
ة وأهِل الَيَمنِ : اقتُ ْلُهم قَ ْتالً ، َوِقْيَل : َوِقْيَل  وقال . أْثِخْن فيِهُم القتَل حتى يخاَفَك غيُرهم من أهِل مكَّ

ْع بِهمْ ) :الُقَتيبيُّ  التَّْشرِيُد : )وقال ُقطرب . بالذاِل المعجَّمة وهما واحدٌ ( َفَشرطذْ )وقرأ ابُن مسعود ( َسمط
اِل  ْفرِيقُ : الت َّْنِكيُل ، َوالذاِل : بالدَّ أي لَكي يعَتبروا َفال يَنقُضوا { َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرو ََ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. الت َّ

 .بينهم مخافَة أ َ يِحلَّ بهم مثَل ما حلَّ ببني ُقريظةالعهَد الذي بيَنَك و 

(0/0) 

 
 

 ( 66)َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمْن قَ ْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإَلْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإ ََّ اللََّه ََ ُيِحبُّ اْلَخائِِنيَن 

 
؛ أي إذا ِخْفَت من قوِم بيَنَك وبيَنهم { ِإَلْيِهْم َعَلى َسَوآٍء  َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمن قَ ْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبذْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

عهٌد وخيانٌة في ذلك العهِد من َغْدٍر بالمسلمين ، أي َعِلْمَت أنَّهم يفعلو َ ذلك بالمسلمين ِخْفَيًة من 
بَدأهم بالقتاِل من غيِر أ َ يظهَر نقُض العهِد ، فَانْبِذ العهَد إليهم على سواٍء منك ومنهم في العلِم ، َو ت

 .قبِل أ َ تُعِلَمُهم إْعاَلماً بَ يطناً بأنََّك انقضَت العهدَ 
ُد من قوٍم ُمعاِهدين لَك َنْكَث عهٍد ونقَض عهٍد يظهُر لك من آثاِر الغدِر : والمعنى  إمَّا تعَلَمنَّ يا ُمَحمَّ

َُْرْح إليهم عهَدهم على سواٍء ؛ أي والخيانة كما ظهَر لَك من بني ُقريظة والنَِّضير ، فَانْبْذ إليهم ؛ أ ي فَا
أخبْرهم َوأْعِلْمُهْم قبَل َحربَك إياهم أنََّك َفَسْخَت العهَد بيَنَك وبينهم ، حتى تصيَر أنَت وهم على سواٍء 
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َرأ من الغدرِ  ََ ُيِحبُّ  ِإ ََّ اللَّهَ } : وقولُه تعالى . في العلم بأنََّك لهم محارٌب ، فيأخُذوا للحرب ُأْهَبتَ َها َوتَ ب ْ
ِْ العهد{ الَخائِِنيَن   .؛ أي َ يرَضى عمَل الذين َيُخونُو ََ بالَبْدأِة بالقتاِل من غيِر أعالٍم بنقِض
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 ( 66)َوََ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسبَ ُقوا ِإن َُّهْم ََ يُ ْعِجُزو ََ 

 
ُد أ َ َمن أفلَت { وْا َسبَ ُقوْا ِإن َُّهْم ََ يُ ْعِجُزو ََ َوََ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفرُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َ َتظُنَّنَّ يا ُمَحمَّ

ُد أ ََّ أعداَءك من الكفار : ويقاُل . من الكفار من هذه الحرب قد سبَق إلى الحياةِ  َ َتْحَسَبنَّ يا ُمَحمَّ
 .هم ، بِل اهللُ تعالى ُيظِهُرَك عليهم ويُظِفُركَ المشركين ربما يقولُو َ لَك بأ َْ َ يُظِفُرَك اهللُ َعزَّ َوَجلَّ ب

ِء المشركين إ ََّ من ماَت منهم  وقرأ أبو جعفٍر وأبُن عامٍر وحمزُة وحفص بالياِء على معنى َ َتظُنَّنَّ هَؤ
( ُهْم ََ يُ ْعِجُزو ََ أن َّ : )وقرأ أهُل الشام . فقد فاَت من اهلل َعزَّ َوَجلَّ ، وأ ََّ اهللَ َ يبعثُه يوَم القيامِة َو يعاقبهُ 

. َو تحسَبنَّ الذين كَفُروا َسبَ ُقوا أنَّهم َ يُعِجُزو ََ ؛ أي َ يَ ُفوتُو ََ : صلًة تتقديرُه ( ََ )بالفتِح ، وتكو َُ 
 .أَلن َُّهْم ، وقرأ عامَّة الُقرَّاء بالكسِر على اَبتداء: وقيل معناُه 
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وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم  ٍة َوِمْن رِبَاِط اْلَخْيِل تُ ْرِهُبو ََ ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم ََ َوَأِعدُّ ِمْن قُ وَّ
 ( 10)ُمو ََ تَ ْعَلُمونَ ُهُم اللَُّه يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه يُ َوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنْ ُتْم ََ ُتْظلَ 

 
ٍة } : ْولُُه تَ َعاَلى وق َ  واْ َلُهْم مَّا اْسَتَطْعُتْم مطن قُ وَّ ََِت الحرب{ َوَأِعدُّ وا للكفار ما استطعُتم من آ . ؛ أي أِعدُّ

وْا َلُهْم } قَ َرأ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعَلى اْلِمْنَبِر : " وعن ابِن عبَّاس وعقبة بن عامِر ؛ قَاَل  َوَأِعدُّ
ٍة مَّا اْستَ  َة الرَّْمُي ، َلْهُو اْلُمْؤِمِن ِفي اْلَخاَلِء : " ثُمَّ قَاَل { َطْعُتْم مطن قُ وَّ َة الرَّْمُي ، أََ إ ََّ اْلُقوَّ َأََ إ ََّ اْلُقوَّ

تُُه ِعْنَد اللطَقاِء  : يِل اهلل ، َوقَاَل ُعْقَبةُ َوَماَت ُعْقَبُة فَْاْوَصى بِتْسِعيَن قَ ْوساً َمَع ُكلط قَ ْوٍس ِسَهاُمَها ِفي َسب" َوقَ وَّ
إ ََّ اهللَ لَُيْدِخُل اْلَجنََّة الثَّالََثَة َسْهٌم َواِحٌد ، َصانُِعُه َيْحَتِسُب ِفي : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 

َر ، َواْلُمْهِدي َلُه ، َوالرَّاِمي بِه  َعِتِه اْلَخي ْ َّ ُكلُّ َشىٍء : " وقاَل عليه السالم " َصن ْ ٌل ، إ ُِ يَ ْلُهوا بِه الرَُّجُل بَا
 ". َرْمَيًة بَقْوِسِه َوتَْأِديَبُه فَ َرَسُه َوُماَلَعَبَتُه ْأْهَلُه ، فإن َُّهنَّ ِمَن اْلَحقط 

ََ تَ ْعَلُمونَ ُهُم اللَُّه َوِمن رطبَاِط اْلَخْيِل تُ ْرِهُبو ََ ِبِه َعْدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدونِِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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وا َلهم ذلك لتخويِف ُعدوط اهلِل وعُدوطكم : ؛ معناهُ { يَ ْعَلُمُهْم  } اْرتَبُطوا الخيَل َلهم ولقتاِلهم ؛ أي أِعدُّ
ل ابُن قا. أي َ َتعرُِفونَ ُهمْ { ََ تَ ْعَلُمونَ ُهُم } أي ِمن دو َ ُكفَّار العرب وأهِل الكتاب { َوآَخرِيَن ِمن ُدوِنِهْم 

: ويقاُل ". ََ يَ ْقُرُب َصاِحَب قَ ْوٍس ِجنطيٌّ أَبداً : " ، قَاَل صلى اهلل عليه وسلم ( يَ ْعِني ُكفَّاَر اْلِجنط : )عبطاس 
 .إ َ الجنَّ َ تدخُل بيتاً فيه قوٌس َو سالحٌ 

اك ( ُهُم اْلُمنَاِفُقو ََ : )، وقال الحسُن ( أرَاَد بِه أْهَل فَاِرسَ : )قال السديُّ  ُِينُ : )، وقال الضحَّ َيا ( ُهُم الشَّ
َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه يُ َوفَّ ِإَلْيُكْم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ، َو يمتنُع أ َ يكةو َ الكلُّ مراٌد باآليةِ 

؛ أي َ يُنَقُص شيٌء من {  ََ َوَأنْ ُتْم ََ ُتْظَلُمو } ؛ أي ما تُنفقوا من شيٍء في الجهاِد يوفَّ إليكم ثوابُه ، { 
 .حقطكم
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ِميُع اْلَعِليُم  ْلِم فَاْجَنْح َلَها َوتَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَّ  ( 16)َوِإ َْ َجَنُحوا لِلسَّ

 
ْلِم فَاْجَنْح َلَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قريظَة إلى الصُّلح فِمْل فإ َْ ماَلْت يهوُد بني : ؛ معناُه { َوِإ َ َجَنُحوْا لِلسَّ

فَاقْ تُ ُلوْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم } : إليهم وصاِلْحهم ، فكا َ هذا قبَل نُزوِل براءَة ، ثم ُنِسَخ بقولِه 
 [.66: التوبة ]{قَاتُِلوْا الَِّذيَن ََ يُ ْؤِمُنو ََ بِاللَِّه } : وبقوله [ 6: التوبة ]{

ْلُم ب لم واْلُمَساَلَمَة بمعنى واحٍد ، فردَّ { فَاْجَنْح َلَها } الخفِض والنصب ، وإنما قال والسطْلُم والسَّ أل َ السَّ
ِإنَُّه ُهَو } ؛ أي ِثْق باهلِل تعالى إ َْ نَ َقُضوا العهَد ، { َوتَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . الكنايَة إلى المعنى

ِميُع   .؛ بما تفعلو َ{ َعِليُم الْ } ؛ بمقاَلِتكم { السَّ
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 ( 16)َوِإ َْ يُرِيُدوا َأ َْ َيْخَدُعوَك فَِإ ََّ َحْسَبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي َأيََّدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنيَن 

 
لذين يطلُبو َ منَك الصُّلح إ َْ يُِرِد ا: ؛ معناُه { َوِإ َ يُرِيُدواْ َأ َ َيْخَدُعوَك فَِإ ََّ َحْسَبَك اللَُّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} أ َْ يخَدُعوَك بإظهاِر الصُّلح لَتُكفَّ عنهم إلى أ َ يتَ َقوَّوا بغيِرَك ، فإ ََّ اهللَ كافيَك في حربهم وقتاِلهم ، 
اَك يوَم بدٍر بنصرِه وقوَّاَك بالمؤمنين ، وهم األوسُ { ُهَو الَِّذي َأيََّدَك بَِنْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمِنيَن   .والخزرجُ  ؛ أي قَ وَّ
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نَ ُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َوَألََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبِهْم َلْو َأنْ َفْقَت َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا َما َألَّْفَت بَ ْيَن قُ ُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اللََّه أَ  لََّف بَ ي ْ
 ( 16)َحِكيٌم 

 
َلْو َأنَفْقَت } : ى اْلَمَودَِّة في اإِليما َِ ، وقولُه تعالى ؛ أي َجَمَعهم عل{ َوأَلََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبِهْم } : وقوُله تعالى 

َولَ اِكنَّ } ؛ أي ما َقَدْرَت على جمِع قُلوبهم على اأَلْلَفِة ، { َما ِفي اأَلْرِض َجِميعاً مَّآ َألََّفْت بَ ْيَن قُ ُلوِبِهْم 
نَ ُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز  ؛ يضُع { َحِكيٌم } أحٌد أ َ يَ ْغِلَبُه ويمنَعُه عن ُمرادِه ،  ؛ في ُسلطانِه َ يقدرُ { اللََّه أَلََّف بَ ي ْ

 .األموَر في موضِعها
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 ( 16)يَا َأي َُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اللَُّه َوَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 

 
؛ نزَلْت في { َوَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن } ،  ؛ أي كاِفِيَك اهللُ { ياَأي َُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اللَُّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا أسلَم عمُر رضي اهلل عنه نزَل : َوِقْيَل . البيداء في َغزَوِة بدرٍ  ياَأي َُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اللَُّه َوَمِن ات َّبَ َعَك } َلمَّ
 .{ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 

رين  أي وحسُب َمِن { َحْسُبَك اللَُّه } فاً على الكاِف في قولِه خْفٌض عط( َمنْ )موضُع : وقال بعُض المفسط
: ِقْيَل . موضعُه رفٌع عطفاً على اسِم اهلل ؛ أي حسُبَك اهللُ وَمتُبوُعَك ِمن المؤمنين: وقال بعُضهم . اتَّبَعكَ 

نزَلْت في البيداِء في { َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ياَأي َُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اللَّهُ َوَمِن ات َّب َ } : إ َ هذه اآلية قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى 
 .َغزوِة بدٍر قبَل القتالِ 
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ِن َوِإ َْ َيُكْن ِمْنُكْم يَا َأي َُّها النَِّبيُّ َحرطِض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل ِإ َْ َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُرو ََ َصاِبُرو ََ يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ يْ 
َف اللَُّه َعْنُكْم َوَعِلَم َأ ََّ ِفيُكْم َضْعًفا ( 16)ْلًفا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا بَِأن َُّهْم قَ ْوٌم ََ يَ ْفَقُهو ََ ِماَئةٌ يَ ْغِلُبوا أَ  اآْل ََ َخفَّ
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اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبرِيَن  فَِإ َْ َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ ْيِن َوِإ َْ َيُكْن ِمْنُكْم َأْلٌف يَ ْغِلُبوا َأْلَفْيِن بِِإْذ َِ 
(11 ) 

 
ُهْم في القتاِل ، والتَّحريُض { ياَأي َُّها النَِّبيُّ َحرطِض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : ؛ أي َرغطب ْ

ِإ َ َيُكن } : وقولُه تعالى الترغيُب في الشيِء بما يدُعو إليه نحُو وعِد الثواب على القتاِل والتنفيُل عليه ، 
؛ هذا وعٌد من اهلِل { وْا مطنُكْم ِعْشُرو ََ َصاِبُرو ََ يَ ْغِلُبوْا ِمَئتَ ْيِن َوِإ َ َيُكْن مطنُكْم مطَئٌة يَ ْغِلُبواْ َأْلفاً مطَن الَِّذيَن َكَفرُ 

ين على عشرٍة من الكفَّار  ، ويقوطي مائًة صابرًة ؛ أي يُ َقوطي واحداً من المسلمين المنَتِصرين في الدط
 .محتسبة على أْلٍف من الكفَّار

َّ يَ ْفَقُهو ََ } : وقولهُ تعالى  ؛ أي ذلك النصُر من اهلِل لكم على الكفَّار وُخذَنُهم بأنَّكم { بَِأن َُّهْم قَ ْوٌم 
قُونه فيما وعَدُه من الثواب ، والكفاُر َ يفقهو َ ذلك َو يصدط   .قونهتفقهو ََ أمَر اهلِل وتصدط

َعُث اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى أ َْ : )قال ابُن عبَّاس  ا نَ َزَلْت َهِذِه اآلَيةُ َكا ََ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يَ ب ْ َلمَّ
ُهْم األَْلَف ِمَن اْلُكفَّاِر َكَما أَمَر اهللُ  ُهُم اْلَعَشَرَة ِمَن اْلُكفَّار ، َواْلِماَئُة ِمن ْ ا أَمَر اهللُ ، يُ َقاِتَل الرَُّجُل ِمن ْ فَ َلمَّ

، ُشقَّ ذِلَك  اْلُمْسِلِميَن ِبقتاِل اْلُكفَّاِر بَبْدٍر وََكا ََ فَ َرَض اْلِقَتاَل َعَلى اْلُمْسِلِميَن َكَما ذَكَر اهللُ ِفي َهِذه اآلَيةِ 
 : َعَلى اْلُمْسِلِميَن ، فََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى 

؛ أي اآل ََ َهوَّ ََ اهللُ عليكم القتاَل الذي فرَضهُ { َوَعِلَم َأ ََّ ِفيُكْم َضْعفاً اآل ََ َخفََّف اللَُّه َعنُكْم } : قَ ْوُلُه 
َل األمَر عليُكْم لَتعرُِفوا فَتشُكروا ، وَعِلَم ِفي األزِل أ َ في الواحِد منكم َضْعفاً عن قتاِل  عليكم وسهَّ

ينَعِلَم أ ََّ فيكم : َوِقْيَل (. العشرِة ، والمائِة عن قتاِل األلفِ   .َضْعفاً في النُّصرة في أمِر الدط
ها أي َعْجزاً عما فرَض عليكم ، وَمن ( َضْعفاً )قرأ عاصُم وحمزة وخَلف  بفتح الضاد ، وقرأ الباقو َ بَضمط

ِْ الضاِد وفتح العين والمدط وهمزة ( ُضَعَفاءَ )فمعناه شيوخاً وضعافاً ، وقرأ أبو جعفر ( َضعفاً )قرأ  ّْ بضّم
 .ى جمِع َضعيف مثل ُشرَكاءَ من غيِر تنويٍن عل

؛ أمَر اهللُ بأ ََّ الواحَد يثبُت لالثنين وَضِمَن له { فَِإ َ َيُكْن مطنُكْم مطَئٌة َصاِبَرٌة يَ ْغِلُبوْا ِمَئتَ ْيِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َواللَُّه َمَع } ؛ أي بأمِر اهلِل ، { ِإْذ َِ اللَِّه َوِإ َ َيُكن مطنُكْم َأْلٌف يَ ْغِلُبوْا َأْلَفْيِن بِ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . النصَر عليهما

(. َمْن فَ رَّ ِمْن رَُجَليِن فَ َقْد فَ رَّ ، َوَمْن فَ رَّ ِمْن َثاَلَثٍة َلْم يَِفرَّ : )؛ أي ُمِعيٌن َلهم ، قال ابُن عبَّاس { الصَّاِبرِيَن 
ة مثَل ما لكلط  الح والقوَّ واحٍد من رُجلين من الكافرين كا َ فَارّاً ، وهذا إذا كا َ للواحِد المسلِم من السط

 .فأما إذا لم يكن ، لم يَثُبْت ُحكم الفرارِ 
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نْ َيا َواللَُّه يُرِيُد اآْل  ِخَرَة َواللَُّه َعزِيٌز َما َكا ََ لَِنِبيٍّ َأ َْ َيُكو ََ َلُه َأْسَرى َحتَّى يُ ْثِخَن ِفي اأْلَْرِض ُترِيُدو ََ َعَرَض الدُّ
 ( 16)َحِكيٌم 

 
أي يكو َ له أْسَرى من { َما َكا ََ ِلَنِبيٍّ َأ َ َيُكو ََ َلُه َأْسَرى َحتَّى يُ ْثِخَن ِفي اأَلْرِض } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

المشركين فيفاديهم أو َيُمنَّ عليهم ، ولكن السَّيَف حتى يُمِكَن في األرِض َ بد من القتال ، فيقتُل منهم 
تُُه ، يقاُل : واإلتخا َُ في كلط شيء . َمن وراَءهم قَ ْتالً ذرِيعاً لَيرَتدِعَ  أتَُّخَنهُ المرُض إذا اشتدَّ قوتُه عليه : ِشدَّ

 .، وكذلك أْثَخَنْتُه اْلِجَراحُ 
نْ َيا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ خطاٌب للذين أسَرُعوا في أخِذ الغناِئِم وَشَغُلوا أنُفَسهم بذلك { ُترِيُدو ََ َعَرَض الدُّ

َل ناٌس من المسلمين فأَصابُوا من الغنائِم ، ومعناه عن القت ا كا َ يوُم بدٍر تعجَّ : اِل ، وذلك أنَّهم َلمَّ
اُه َعَرضاً لِقلَِّة لُْبِثهِ  ؛ أي يريُد منكم { َواللَّهُ يُرِيُد اآلِخَرَة } : وقولُه تعالى . تريدو َ بالقتاِل الماَل ، وَسمَّ

؛ في أْمرِِه { َحِكيٌم } ؛ أي َمِنيٌع في ُسلطَانِه ، { َواللَُّه َعزِيٌز } ِرِة ، العمَل بما تستحقُّو َ به ثواَب اآلخ
 .وقضائِه ، فاعَمُلوا ما أَمرَكم به
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ُكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم   ( 16)َلْوََ ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق َلَمسَّ

 
َ ُحكٌم من اهلِل { َن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَمآ َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم لَّْوََ ِكَتاٌب مط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َلَو

ُكم فيما استَبحُتم قبَل اإلثخا َِ عذاٌب عظيم لَو كتاٌب ِمن اهلل سبَق : َوِقْيَل . سبَق في إباحِة الغنائِم َلمسَّ
م من ُذنوبهم رَ  في أهِل بدر أ َ يغفَر اهللُ َلهم ما تقدَّ لَو حكُم اهلِل في اللُّوِح : معناهُ : َوِقْيَل . وما تأخَّ

ُب قوماً حتى يُبيطن لهم ما يتَّقو َ ألصابَ ْتكم عقوبٌة عظيمة  .المحفوِظ وفي القرآ َِ أنه َ يعذط
ا قَ َتَل أْصَحاُب َرُسوِل اهلِل صلى ا: )وعن ابِن عبَّاس أنه قاَل في هذه اآليِة  هلل عليه وسلم َوذِلَك أنَُّه َلمَّ

ٍر َسْبِعيَن َوأَسُروْا َسْبِعيَن ، اْسِتَشاَر النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أْصَحاَبُه ِفي أْمِر اأُلَساَرى ، فَ َقاَل أبُو َبكْ 
و ََ الَِّذي تَْأُخُذ يَا َرُسوَل اهلِل ُهْم قَ ْوُمَك ، فَإ َْ تَ ْقتُ ْلُهْم َيْدُخُلوا النَّاَر ، َوَلِكْن فَاِدِهْم فَ َيكُ : رضي اهلل عنه 

قَ لطُب قُ ُلوبَ ُهمْ  َْ ًة لِْلُمْسِلِميَن ، َوَلَعلَّ اهللَ ُي ُهْم قُ وَّ يَا َرُسوَل اهلِل َما أْعَلُم قَ ْوماً َكانُوا أَشرَّ : َوقَاَل ُعَمُر . ِمن ْ
ُهْم فَاقْ تُ ْلُهمْ   .ِلَنبيطِهْم ِمن ْ

َمَثُل أبي َبْكٍر : " أبي َبْكٍر ، ثُمَّ َضَرَب َلُهَما َمَثالً َفقاَل فََأَخذ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم وسلم بَرأي 
: إبراهيم ]{ َفَمن تَِبَعِني فَِإنَُّه ِمنطي َوَمْن َعَصاِني فَِإنََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم } : َمَثُل إبْ َراِهيَم عليه السالم َحْيُث قَاَل 
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{ رَّبط ََ َتَذْر َعَلى اأَلْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّاراً } : ْيُث قَاَل ، َوَمَثُل ُعَمَر َمَثُل نُوٍح عليه السالم حَ [ 61
 ". ثمَّ َضَرَب َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم اْلِفَداَء َعَلى اأَلَساَرى [ " 61: نوح ]

ا َكا ََ ِمَن اْلَغِد أنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ  ... و ََ َلُه َأْسَرى َحتَّى يُ ْثِخَن ِفي اأَلْرضِ َما َكا ََ ِلَنِبيٍّ َأ َ َيكُ } فَ َلمَّ
َفَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوِعْنَدهُ : قَاَل ُعَمُر " إلى آِخِر اآليَ تَ ْيِن ، [ 16: األنفال ]{

ًء ِلُبَكاِئُكَما َبَكْت َمَعُكَما ، فَ َقاَل َحتَّى اأَلْرُض إ َ َوَجَدْت ُبَكا! َما يُ ْبِكيُكَما؟: أبُو َبْكٍر يَ ْبِكيَا َِ ، فَ ُقْلُت 
، ثُمَّ قَ َرَأ عليه السالم " إنََّما أْبِكي لِلَِّذي َعَرَض َعَليَّ أْصَحاُبَك ِمْن أْخِذ اْلِفَداِء : " صلى اهلل عليه وسلم 

 [ ". 16: األنفال ]{ َما َكا ََ لَِنِبيٍّ َأ َ َيُكو ََ َلُه َأْسَرى } 
ا ِجيَء باأُلَساَرى يَ ْوَم َبْدٍر قَاَل صلى اهلل عليه وسلم : " اهلل عنه قاَل وعن ابن مسعوٍد رضي  َما : " َلمَّ

ََِء ؟  ُهْم ِفْدَيًة : فَ َقاَل أبُو َبْكٍر " تَ ُقوُلو ََ ِفي َهُؤ قَ ْوُمَك َوأْهُلَك اْسَتبْقُهْم َلَعلَّ اهللَ يَ ُتوُب َعَلْيِهْم ، َوُخْذ ِمن ْ
ًة عَ  ْمُهْم َواْضِرْب أْعَناقَ ُهْم ، : َوقَاَل ُعَمُر . َلى اْلُكفَّارِ َتُكو َُ َلَنا قُ وَّ يَا َرُسوَل اهلِل َكذبُوَك َوأْخَرُجوَك ، َقدط

ْن َعِليّاً ِمْن َعِقيٍل فَ َيْضِرْب ُعنُ َقُه ، َوَمكطنطي ِمْن ُفاَل ٍَ  ََِء َأِئَمةُ  -بَسَبٍب َلُه  -َوَمكط  فََأْضِرْب ُعنُ َقُه ، فإ ََّ َهُؤ
نَْأُخُذ بَقْوِل : نَْأُخُذ بَقْوِل أبي َبْكٍر ، َوقَاُل نَاٌس : َفَسَكَت النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ، فَ َقاَل ُأنَاٌس . اْلُكْفرِ 

اهللَ  إ ََّ اهللَ َليُ َليطُن قُ ُلوَب رَجاٍل َحتَّى َتُكو ََ أْلَيَن ِمَن اللََّبِن ، َوإ ََّ : " ُعَمَر ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 
بْ ُهْم } : َلَيُشدُّ قُ ُلوَب رَجاٍل حتَّى َتُكو ََ أَشدَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة ، َوإ ََّ َمثَ َلَك يَا أبَا َبْكٍر َمَثُل ِعيَسى قَاَل  ِإ َ تُ َعذط

َلَك يَا ُعَمُر َمَثُل ُموَسى ، َوَمث َ [ 666: المائدة ]{ فَِإن َُّهْم ِعَباُدَك َوِإ َ تَ ْغِفْر َلُهْم فَِإنََّك َأنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 
ُِْمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوِبِهْم َفالَ يُ ْؤِمُنوْا َحتَّى يَ َرُوْا اْلَعَذاَب األَِليَم } : قَاَل  : يونس ]{ رَب ََّنا ا
َّ ِبِفَداٍء أْو َضْرب أنْ ُتُم اْليَ ْوَم َعاَلًة َفالَ ي َ : " ، ثُمَّ قاَل صلى اهلل عليه وسلم ِلُلَساَرى [ 66 َقِلَبنَّ أَحٌد إ ن ْ

األنفال ]{ َما َكا ََ ِلَنِبيٍّ َأ َ َيُكو ََ َلُه َأْسَرى َحتَّى يُ ْثِخَن ِفي اأَلْرِض } ثمَّ قَاَل صلى اهلل عليه وسلم " ُعُنٍق 
 :16 ." ] 
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َُيطًبا َوات َُّقوا اللََّه ِإ ََّ  ا َغِنْمُتْم َحاَلًَ   ( 16)اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم  َفُكُلوا ِممَّ

 
َُيطباً } : قوله   ً ا َغِنْمُتْم َحالََ ُأِحلَّْت لكم الغنائُم : ؛ الفاُء في أوَّل هذه اآليِة للجزاء ، المعنى { َفُكُلوْا ِممَّ

فيه كراهيٌة  اْلُمْس تَ َلذُّ ، ويوصُف الحالُل بذلك على التشبيِه ، فإ ََّ المستلذ َ يكو َ: والطَّيطُب . فُكلوا
نيا  .في الطَّبِع ، وكذا الحالُل ما َ يكو َ فيه كراهيٌة في الدُّ

ْص لكم ، { َوات َُّقوْا اللََّه } : وقولهُ تعالى  ِإ ََّ اللََّه } ؛ أي اْخَشْوُه َو تفَعُلوا شيئاً َلْم ُتؤَمُروا به ولم يَرخَّ
بكم فيما فعلُتم قبل الرُّخصةِ ؛ بكم إذا ل{ رَِّحيٌم } ؛ َلَما فرََّط منكم { َغُفوٌر   .م يعذط
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ًرا يُ ْؤِتُكْم  ا ُأِخَذ ِمْنُكْم يَا َأي َُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَمْن ِفي َأْيِديُكْم ِمَن اأْلَْسَرى ِإ َْ يَ ْعَلِم اللَُّه ِفي قُ ُلوِبُكْم َخي ْ ًرا ِممَّ َخي ْ
 ( 60)َويَ ْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم 

 
راً ياَأي َُّها النَِّبيُّ ُقل لطَمن ِفي َأْيِديُكْم مطَن اأَلْسَرى ِإ َ يَ ْعَلِم اللَُّه ِفي قُ ُلوِبُكْم َخْيراً يُ ْؤِتُكْم َخيْ } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 

آ ُأِخَذ ِمنُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم  بيَّ صلى اهلل عليه وسلم أ ََّ النَّ " َوذِلَك : )قال ابُن عبَّاس { مطمَّ
ِه اْلَعبَّ  ا َوَضَع اْلِفَداَء َعَلى ُكلط َواِحٍد ِمَن اأُلَساَرى أرْبَِعيَن أْوِقيًَّة ِمْن ذَهٍب ، َوَجَعَل َعَلى َعمط اِس ِماَئَة أْوِقيًَّة َلمَّ

ِْ ْبِن َعْمٍرو أْرَبِعيَن أْوِقيًَّة ؟ قال أَتْجَعُل َعَليَّ ِماَئَة أْوِقيٍَّة َوَعَلَى َعُدوطَك ُسهَ : ، قاَل اْلَعبَّاُس  نَ َعْم ؛ : " ْيِل
َك َيْسَأُل النَّاَس : ِلَقْطِعَك الرَِّحَم َوِلظُْلِمَك قَاَل  ُرُك َعمَّ تَ رَْكَتِني َواهلِل أْسَأُل قُ َرْيشاً َما بَِقيُت ، َفَكْيَف تَ ت ْ

 ! بَكفَِّه؟
إ َْ َحَدَث بي : لَِّذي أْعَطْيَتُه أمَّ اْلَفْضِل ِعْنَد َمْخَرِجَك ؟ فَ ُقْلَت َوأْيَن الذَهُب ا: فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 

َثِم َولِْلَفْضِل  ُْ أْخبَ َرِني اهللُ : " قَاَل ! َوَما ُيْدريَك؟: قَاَل " َحَدٌث ِفي َوْجِهي َهذا فَ ُهَو َلِك َوِلَعْبِداهلِل َوُق
َها أْشَهُد أنََّك َصاِدٌق َوإنط : فَ َقاَل " بذِلَك  ي َلْم أْعَلْم أنََّك َرُسوُل اهلِل َقطُّ قَ ْبَل اْليَ ْوِم ، َوإنطي َدفَ ْعُت إَلي ْ

َّ اهللُ َوأنََّك َرُسوُل اهللِ  َّ اهللُ ، َوَأنَا أْشَهُد أ َْ ََ إَلَه إ فََأْسَلَم َوَأَمَر اْبَن أِخيِه . الذَهَب َوَلْم َيطَِّلْع َعَلْيِه أَحٌد إ
 (.فَأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ  ،" أ َْ ُيْسِلَم 

إ َْ يعَلِم اهللُ في قُلوبكم رغبًة في اإليما َ : يَا أيُّها النبيُّ ُقْل للعبَّاس وعقيل وغيرِهم من اأُلَساَرى : ومعَناها 
في َيْخِلُف عليكم : يجوُز أ َ يكو َ المعنى . وإْخاَلصاً في النيَّة ، يُؤِتُكْم خيراً مما أخذ منكم من الفديةِ 

نيا ، ويجوز أ َ يكو َ   .وُيجازيُكم في اآلخرةِ : الدُّ
وكا َ العباُس أحَد الثالثة عشر الذين َضِمُنوا ُعاَم أهِل بدر ، فخرَج معهم بعشرين أوِقيًَّة من ذهٍب لُيطِعَم 

لنبيُّ صلى اهلل فلما وضَع ا" بها الناَس ، ولم تبُلْغُه نوبُة اإلُعاِم حتى ُأِسَر وُأِخذ وهي معه فأخُذوَها منه ، 
ُد اْحَتِسْب ِلَي باْلِعْشرِيَن أْوِقيًَّة ِمْن ِفَداِئي: )عليه وسلم على العبَّاِس الفداَء ِماَئَة أوِقيَِّة قَاَل  فَأَبى (. يَا ُمَحمَّ

َنا َفالَ أتْ رُُكُه َلَك : " َوقَاَل   ". أمَّا َشْيٌء َخَرْجَت َتْسَتِعيُن بِه َعَلي ْ
ا أْسَلَم ال ا أَخذ ِمنطي ، : )عباُس كا َ إذا قرأ هذه اآلية قال فَ َلمَّ َصَدَق اهللُ َوَرُسولُُه َقْد أْعطَاِني َخْيراً ِممَّ

وٍك َيْضِرُب بِعْشرِيَن أ ُْ ْلفاً ِفي أْبَدَلِني َمَكا ََ اْلِعْشرِيَن أْوِقيًَّة الَِّتي ُأِخذْت ِمنطي ِعْشرِيَن َمْمُلوكاً ، ُكلُّ َمْم
َة ، أْنَجَز ِلي أَحَد اْلَوْعَديِن ، َوأنَا أْرُجو التطَجاَرِة ، وَ  أْعطَأِني َزْمَزَم َما ُأِحبُّ أ ََّ ِلي بَها َجِميَع أْمَواِل أْهِل َمكَّ

 (.أ َْ يُ ْنِجَز ِلَي اْلَوْعَد الثَّاِني ، أنْ َتِظُر اْلَمْغِفَرَة ِمْن رَبي
َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِمَن اْلَبْحَرْيِن َثَمانِيَن  وعن العالِء بن الحضرميط رضي اهلل عنه أنَّهُ بَ َعَث إلى
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فَأْعطَاُه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َما أَُاَق َحْمَلُه ، ( أْعِطِني ِمْن َهذا اْلَمالِ : )أْلفاً ، فَ َقاَل اْلَعبَّاُس 
} يعني (. ا اهللُ فَ َقْد أْنَجَزَها ، َفالَ َنْدري َما َيْصَنُع باألْخَرىأمَّا إْحَدى اللَّتَ ْيِن ُوَعَدنَ : )َفَجَعَل اْلَعبَّاُس يَ ُقوُل 

آ ُأِخَذ ِمنُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم   .{يُ ْؤِتُكْم َخْيراً مطمَّ
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ُهْم َواللَّهُ َعِليٌم َحِكيٌم   ( 66)َوِإ َْ يُرِيُدوا ِخَيانَ َتَك فَ َقْد َخانُوا اللََّه ِمْن قَ ْبُل فََأْمَكَن ِمن ْ

 
ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وإ َْ يُِرد الذين : معناُه { َوِإ َ يُرِيُدوْا ِخيَانَ َتَك فَ َقْد َخانُوْا اللََّه ِمن قَ ْبُل فََأْمَكَن ِمن ْ

أَُلْقَتهم من اأُلساَرى ِخَيانَ َتَك بأ َ يُِعيُدوا َحْرباً لك وينُصروا عُدوََّك عليك ، فقد َخانُوا اهللَ من قَ ْبُل 
الفِة ما أخذ عليهم من العُهوِد ، وذلك أ ََّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم كا ََ عاهَد الذين أُلَقهم على بمخ

ُهْم } أ َ َ يُِعيُنوا عليه فَخانُوه وخاَلُفوا ، وقوله تعالى  أي فأمكَنَك منهم يوَم بدٍر ، وإ َْ { فََأْمَكَن ِمن ْ
ُنَك منهم ثانياً ،   .؛ في كلط ما يفعلُ { َحِكيٌم } ؛ بكل شيٍء ، { ُه َعِليٌم َواللَّ } خانوَك َفَسُيَمكط
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وا أُوَلِئَك بَ ْعُضُهْم ِإ ََّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوَأنْ ُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصرُ 
يَِتِهْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى يُ َهاِجُروا َوِإ َِ اْستَ ْنَصُروُكْم ِفي َأْوِلَياُء بَ ْعٍض َوالَِّذيَن آَمُنوا  َوَلْم يُ َهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوََ

نَ ُهْم ِميثَاٌق َواللَّهُ ِبَما تَ ْعَمُلو ََ َبِصيٌر  َنُكْم َوبَ ي ْ يِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصُر ِإََّ َعَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ َوالَِّذيَن َكَفُروا ( 66)الدط
َنٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبيٌر ب َ   ( 66)ْعُضُهْم َأْوِلَياءُ بَ ْعٍض ِإََّ تَ ْفَعُلوُه َتُكْن ِفت ْ

 
؛ أي إ َ الذين { ِإ ََّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدواْ بَِأْمَواِلِهْم َوَأنْ ُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة إلى المدينِة وجاَهُدوا العدوَّ  آَمنوا بتوحيدِ  ٍد صلى اهلل عليه وسلم والُقرآ َِ وهاَجُروا من مكَّ اهلل وبُمَحمَّ
 .بأمواِلهم وأنُفِسهم في ُاعِة اهللِ 

؛ النبيَّ والمهاجرين مَعُه أعَطوُهم المأَوى وأنَزُلوهم ديارَهم ، { َوالَِّذيَن آَووْا } : ُثمَّ ذكَر اهللُ األنصاَر فقال 
؛ أي أنصاُر بعٍض في { ُأْوَلِئَك بَ ْعُضُهْم َأْوِلَيآءُ بَ ْعٍض } ؛ أي أَعانُوهم بالسَّْيِف على الكفَّاِر ، { وََّنَصُروْا  }

ين والمواريثِ   .الدط
ة في ديارِهم ولَ { َوالَِّذيَن آَمُنواْ َوَلْم يُ َهاِجُروْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُقوا من أهِل مكَّ م يُهاِجُروا ؛ أي والذين صدَّ
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ََيَِتِهم مطن َشْيٍء } إلى المدينِة ،  ؛ { َحتَّى يُ َهاِجُروْا } ؛ أي ليس بيَنُكم وبينهم ميراٌث ، { َما َلُكْم مطن َو
 .وإُالُق لفظ المواَِة يقتضي التوارَث في الجملِة ، وإ َ كا َ بعُض أسباب المواَة أوكَد من بعضٍ 

ا نَ َزلَ : قال ابُن عبَّاس  ُر ْبُن اْلَعَواِم َوأُنَّاٌس َمَعهُ ِمْن اْلُمْسِلِميَن ؛ قَاُلواْ َلمَّ يَا َرُسوَل : ْت َهِذِه اآليَُة قَاَم الزُّبَ ي ْ
انُونَا أْمٍر إ َ اْستَ عَ اهلِل َكْيَف ََ َيرِثُ َنا إْخَوانُ َنا َوُهْم َعَلى ِديِنَنا ِمْن أْجِل أن َُّهْم َلْم يُ َهاِجُروا ؟ فَ َهْل نُِعينُ ُهْم َعَلى 

يِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصُر } : عَلْيه ؟ فَأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى   .{َوِإ َِ اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدط
َّ َعَلى قَ ْوٍم } وإ َ قاتَ َلهم الكفاُر لَيردُّوُهم عِن اإِلسالِم فانصُروهم ، : معناُه  َّ أ َ يقاتُِلوا قوماً ، { ِإ } ؛ إ

نَ ُهْم  َنُكْم َوبَ ي ْ ؛ فاستنصُروكم عليهم فَلم تقاتُِلوهم معهم ، بل عليهم أ َ يُكفُّوا عن ُلب { مطيثَاٌق بَ ي ْ
النُّصرة منكم لهم عليهم ؛ ألنه أما ٌَ ، وأما َُ واحٍد من المسلمين يلزُم كافَّتهم ، فيجُب اإلصالُح بينهم 

، أي بصيٌر بأعماِلكم ، يجازِيكم { ٌر َواللَُّه ِبَما تَ ْعَمُلو ََ َبِصي} : وقولُه تعالى . على غيِر وجه القتال
 .عليها

َوالَّذيَن َكَفُرواْ بَ ْعُضُهْم } : َفَمَكُثوْا َعَلى َهذا َما َشاَء اهللُ إ َْ َيْمُكثُوْا ، ثُمَّ نَ َزَل قَ ْوُلُه تَ َعاَلى : قال ابُن عبَّاس 
يِن ، َوبَ ْعُضُهمْ { َأْوِلَيآُء بَ ْعٍض  يعني أ ََّ الكافَر َ يرُث . أْوِلَياءُ بَ ْعٍض ِفي اْلِميَراثِ  ؛ أْي أْنَصاُر بَ ْعٍض ِفي الدط

المؤمَن الذي لم يهاِجْر ، بِل الكافُر يرُث من الكافِر ، والمؤمُن يِرُث المؤمِن ، فصارت هذه اآليُة ناسخًة 
 .للتي قبَلها

َنٌة ِفي اأَلْرِض َوَفسَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َّ تَ ْفَعُلوُه َتُكْن ِفت ْ َّ تفعُلوا ما أَمرُتكم به ولم ُتورِثُّوا { اٌد َكِبيٌر ِإ أي إ
يَة المؤمن للمؤمِن ،  يَة الكافِر للكافر وَو َتُكْن } األعرابيَّ الذي َلْم يهاِجْر من المهاجِر ، ولم تجعُلوا وَو

َنٌة  ين ، فإ َ الكفاَر بعُضهم أولي{ ِفت ْ  .اء بعضٍ أي باْلَمْيِل إلى الضَّاللِة وفساٍد في الدط
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قاا َلُهْم َمْغِفَرةٌ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنو ََ حَ 
 ( 66)َوِرْزٌق َكرِيٌم 

 
وْا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َءاَوواْ وََّنَصُروْا ُأولَ اِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنو ََ َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَهاَجُروْا َوَجاَهدُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُقوا إيماَنهم بالهجرِة وإقامة الجهاِد في سبيِل اهللِ { َحّقاً  ُأولئك : معناهُ : َوِقْيَل . ؛ أي أولئَك الذين حقَّ
} ؛ لُذنوبهم { لَُّهْم مَّْغِفَرٌة } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . م في كتابهِ الذين حقََّق اهللُ إيماَنهم بأ َ أثْ َنى عليهم وَمَدَحه

َُعاماً يصير كاْلِمْسِك َرَشحاً َو يستحيُل في أجواِفهم َنْجواً { َوِرْزٌق َكرِيٌم   .في الجنَّة بأ َ يطُِعَمهم 
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وَلِئَك ِمْنُكْم َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوَلى بِبَ ْعٍض ِفي ِكَتاِب َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن بَ ْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم فَأُ 
 ( 66)اللَِّه ِإ ََّ اللََّه ِبُكلط َشْيٍء َعِليٌم 

 
لذين آَمُنوا من وا: معناُه { َوالَِّذيَن آَمُنوْا ِمن بَ ْعُد َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدواْ َمَعُكْم فَُأْولَ اِئَك ِمنُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ابقين ، وهاَجُروا إلى المدينِة وجاَهُدوا مَعكم الكفاَر ، فأولئَك منكم في الدط َ  بعِد المهاجرين السَّ
 .والنُّصرةِ 

؛ أي أ َ األقارَب بعُضهم أوَلى ببعٍض في الميراِث { َوْأْوُلوْا اأَلْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوَلى ِببَ ْعٍض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ يجوُز أ َْ { ِفي ِكتَاِب اللَِّه } : يِرهم ، هاَجُروا أو لم يُهاِجُروا إذا كانوا ُمسِلِميَن ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى من غ

يكو َ المراُد بالكتاب الُقْرآ َ ، ويجوز أ َ يكو َ معناُه في اللوِح المحفوظ ، ويجوز أ َ يراَد بالكتاب 
} : أي َحَكَم اهللُ ، وقولُه تعالى [ 66: المجادلة ]{اللَُّه أَلْغِلَبنَّ َكَتَب } : اْلُحْكم ، كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى 

 .؛ أي عليٌم بكلط ما فَ َرَض من المواريِث وغيِر ذلك{ ِإ ََّ اللََّه ِبُكلط َشْيٍء َعِليٌم 
اِر ، وََكانُوْا يَ تَ َوارَثُو َِ َوذِلَك أ ََّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم آَخى بَ ْيَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألْنصَ : )قال قتادُة 

َوْأْوُلواْ } : ، فَ َنَسَخ اهللُ ذِلَك بَقْوِلِه ( باإلْساَلِم َوالْهْجَرِة ، وََكأ ََ الرَُّجُل ُيْسِلُم َويُ َهاِجُر ، وََكا ََ ََ َيِرُث أَخاهُ 
َما ذَكرَ اهللُ ِفي ُسوَرِة النطساِء ، َوقَاَل النَّبيُّ صلى َوَصاَرِت اْلِورَاَثُة باْلَقَراَبِة كَ { اأَلْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوَلى ِببَ ْعٍض 

 ". ََ ِهْجَرَة بَ ْعَد اْلَفْتِح ، َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيَّةُ : " اهلل عليه وسلم 
ا َلُه َشِفيٌع َمْن قَ َرأ ُسوَرَة اأَلنْ َفاِل َوالت َّْوبَِة فَأنَ : " قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أَبيط بن كعٍب 

َفاِق ، َوُأْعِطَي ِمَن اأَلْجِر بَعَدِد ُكلط ُمَناِفٍق َوُمَناِفَقةٍ  ، َورُِفَع َلهُ بَها َعْشُر  َوَشِهيٌد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أنَُّه َبِريٌء ِمَن الن ط
 ". َدرََجاٍت 
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 ( 6)َن اْلُمْشرِِكيَن بَ َراَءٌة ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم مِ 

 
أي هذِه ِمن اهلِل ، فيكو َ { بَ َرآَءٌة مطَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم مطَن اْلُمْشرِِكيَن } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

: والبراءةُ . {يَن َعاَهْدُت ِإَلى الَّذِ } : رَفعاً باَبتداِء ، وخبرهُ ( بَ َراَءةٌ )رَفعاً على اَبتداِء ، ويجوُز أ َ يكو َ 
وإنما ذكَر اهللُ تعالى هذه اآليَة . فال ٌَ بريٌء من فال ٍَ ، وبِرىَء اهللُ ِمَن المشرِكين: رفُع الِعصَمِة ، يقاُل 

من العهِد ؛ أل ََّ المشركين كانوا ينقُضو ََ العهَد قبَل األَجِل ، وُيضِمُرو ََ الغْدَر ، فأمَر اهللُ بَنْبِذ العهِد 
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ليهم ، إما بخياَنٍة َمسُتوَرٍة ظهرت أَمارَتُ َها منهم ، وإما أ َ يكو َ شرُط النبيط عليه السالم لَنقِضهم في إ
 .العهِد أ َْ يُِقرَُّهم ما أقرَّهم اهللُ 

ورة ، فقد ُروي أ ََّ ُأَبيَّ بن كعٍب ُسِئَل عن ذلَك فقال  ْت ألن ََّها نَ َزلَ : )فأما ترُك البسملِة في أوَّل هذه السُّ
بْسِم اهلِل الرَّْحَمِن )ِفي آِخِر َما نَ َزَل ِمَن اْلُقْرآ َِ ، وََكا ََ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يَْأُمُر أوََّل ُكلط ُسورٍَة 

ْت إَلى األَنَفاِل ِلَشَبِهَها بَها( الرَِّحيمِ  أمَر الُعهوِد مذكور يعِني أ ََّ ( َوَلْم يَْأُمْر ِفي ُسورَِة اْلبَ َراَءِة بَذِلَك ، َفَضمَّ
ورة نزَلْت بنقِض العُهودِ  أَل ََّ َهِذِه : )ُسئل عليٌّ رضي اهلل عنه عن هذا فقاَل . في األنفاِل ، وهذه السُّ

ْسَمَلَة اْلبَ  الُسوَرَة نَ َزَلْت ِفي السَّْيِف ، َولَْيَس لِلسَّْيِف أَما ٌَ ، َوبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِمَن اأَلَما َِ ، وأَل ََّ 
ورَِة نَ َزَلْت بالسَّْيِف َوََ أَما ََ ِفْيهِ   (.رَْحَمٌة ، َوالرَّْحَمُة أَما ٌَ ، َوَهِذِه السُّ
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ُر ُمْعِجِزي اللَِّه َوَأ ََّ اللََّه ُمْخِزي اْلَكاِفرِ   ( 6)يَن َفِسيُحوا ِفي اأْلَْرِض َأرْبَ َعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأنَُّكْم َغي ْ

 
؛ أي ِسيُروا في األرِض على اْلَمْهِل وأْقبُلوا وأدبُروا في { َفِسيُحوْا ِفي اأَلْرِض َأْربَ َعَة َأْشُهٍر } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ 

هو على الخطاب ؛ أي ُقل َلهم سيُروا في األرِض ُمقبِليَن وُمدبرِيَن : َوِقْيَل . األرِض إلى أ َ يمضَي أربعةٌ 
 .َو أْسٍر َو نَ ْهبٍ  آِمِنيَن َغيَر خائِفين من قَ ْتلٍ 

بيا َُ أ َ هذا السَّْيَح المذكوَر في أوَّل هذه السورِة إنَّما هو { َفِسيُحوْا ِفي اأَلْرِض } : إ َ قوَلُه : ويقاُل 
ة أَمَر اهللُ نَبيَُّه صلى اهلل عليه : )قال الحسُن . بعَد أربعِة أشهُر ، فإ ََّ عهَد الكفَّار باق إلى آخِر هذه المدَّ

َمْن   َْ يَ ْنُظَر ِفي ُعُهوِد اْلُكفَّاِر ، فَ ُيِقرَّ َمْن كَا ََ َعْهُدُه أْربَ َعَة أْشُهٍر َعَلى َعْهِدِه أ َْ َيْمِضي ، َوَيِحطَّ وسلم أ
 (.ُه أرْبَ َعَة أْشُهرْ لَ َكا ََ َلُه َعْهٌد أْكثَ َر ِمْن أْربَ َعِة أْشُهٍر ، َويَ ْرَفَع َعْهَد َمْن َكا ََ َلُه َعْهٌد قَ ْبَل أْربَ َعِة أْشُهٍر فَ َيْجعَ 

. من عشرين ِذي الِقعَدِة إلى ِعشرين من رَبيع األوَّل: واختَلُفوا في هذِه األربعة أشُهر ، قال بعُضهم 
ة فُتحت في سنِة َثما ٍَ من الهجرة ، وَولَّى رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وُروي في الخبِر  أ ََّ مكَّ

نة في الوقوِف المسِلُمو َ والمشركو َعتَّاَب بن ُأَسيٍد الوقوَف بالن  .اِس في الموسِم ، واجتمَع في تلك السَّ
ا كانت سنُة تسٍع ولَّى رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أبَا بكٍر وبعَث معه عشَر آياٍت من أوَِّل براءًة "  فلمَّ

ة ، وينبَذ إلى كلط ِذي عه ٍد عهَدُه كما وصَف اهللُ تَعاَلى ، أو تسِع آياٍت ، وأمَرُه أ َ يقَرأها على أهِل مكَّ
ة ، نزَل جبريُل عليه السالم فَ َقاَل  ا خرَج أبُو بكٍر رضي اهلل عنه منها إلى مكَّ للنبيط صلى اهلل عليه : فلمَّ

َّ رَُجٌل ِمْن أْهِل بَ ْيِتَك : " وسلم  َة ، فَدَعا َعِليّاً رضي اهلل عنه وأَمَرُه بالذهاب إلَ " ََ يُ بَ لطُغ َعْنَك إ ى مكَّ
َة ، َوُمْر أبَا َبْكٍر فَ ْلُيَصلط بالنَّاس : " وقال  فساَر حتى ". ُكْن أْنَت الَِّذي يَ ْقَرأ َهِذِه اآليَاِت َعَلى أْهِل َمكَّ

 ". َلِحَق أبا بكٍر رضي اهلل عنه في الطريِق ، فأخبَرُه بذلك فَمَضيَا ، وكا َ أبُو بكٍر على الموِسِم 
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ا كا َ يوُم ال يَا أي َُّها النَّاُس : )نحِر واجتمَع المشركو ََ ، قام عليٌّ رضي اهلل عنه عند جمرِة الَعَقَبِة وقاَل فلمَّ
بَ َراَءٌة ِمَن اهلِل َوَرُسوِلِه )بَم َذا ؟ فقرأ عليهم : فَ َقاُلوْا ( ؛ إنطي َرُسوُل َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إَلْيُكمْ 

 .إلى آخِر اآلياِت التي نزَلتْ ( ...إَلى الَِّذيَن َعاَهدتُّمْ 
ورَة في العاشِر من ذي القعَدِة ، ثم صاَر  وكا َ الحجُّ في السنَّة التي قرأ عليٌّ رضي اهلل عنه فيها هذه السُّ

ة ، وكا َ السبُب في تقديِم الحجط في َسَنِة العهِد ما كا َ يفعلهُ بنو   الحُج في السَّنة الثانيِة في ذي الحجَّ
رين إلى أ ََّ األربعَة األشهر المذكورة في هذِه اآليِة . النَِّسيُء وهو التأخيرُ  ِكَناَنَة في وذهَب بعُض المفسط

ة والمحرَّم: هي  ال وُذو القعدة وذو الحجَّ  .شوَّ
ُر ُمْعِجِزي اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  األشهر ، فإنَّكم  ؛ أي غيَر فائِِتين عن اهلِل بعَد األربعةِ { َواْعَلُموْا َأنَُّكْم َغي ْ

لُتم هذه األشهَر فلن تُفوُتوا اهللَ تعالى َب { َوَأ ََّ اللََّه ُمْخِزي اْلَكاِفرِيَن } : وقولُه تعالى . إ َْ أجَّ ؛ أي معذط
نيا بالقتل في اآلخرِة بالنار ََُل على وجهِه األْدَو َِ : واإلْخَزاُء . الكافرين في الدُّ  .هو اإِلذ
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